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УДК 321.013

Еволюція і поліваріативність
республіканської форми
державного правління
Петро Мироненко,
кандидат політичних наук,
директор Міжнародного інституту
гуманітарних технологій
myrpv@ukr.net
У статті здійснено аналіз закономірностей трансформації
республіканської форми правління в соціально-політичному
вимірі.
Ключові слова: форма державного правління, монархія,
республіка, трансформація, політична влада.
Myronenko Petro. Evolution and diversity of republican state
authority form. The regularities of transformation of republican
state authority form in the socio-political dimension are analyzed in
the article.
Keywords: state authority form, monarchy, republic,
transformation, political authority.
Мироненко Петр. Эволюция и поливариативность
республиканской формы государственного правления.
В статье осуществлен анализ закономерностей трансформации
республиканской формы правления в социально-политическом
измерении.
Ключевые слова: форма государственного правления,
монархия, республика, трансформация, политическая власть.
Функціональний потенціал політичної системи залежить від
ефективності мобілізації конструктивних конфігурацій при організації
механізмів реалізації політичної влади, моделювання інститутів
державного устрою, кодифікації норм суспільної поведінки в контексті
кореляції структурних елементів демократичного соціальнополітичного улаштування – громадянського суспільства та політичної
еліти. Модифікація тенденцій міжнародного політичного процесу та
трансформація його ідеологічного наповнення детермінують модернізацію
державного правління. Еволюція теоретичної програми консолідації
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державного апарату практично відображається на диференціації
функціональних прерогатив політичних інститутів, візуалізації концепції
державної політики через режим здійснення політичної влади та рівні
артикуляції громадських інтересів і динаміки суспільної активності
в рамках побудови продуктивного каналу взаємодії представників
державних інстанцій з народом.
Актуальність даного дослідження полягає в необхідності встановлення
можливостей вироблення дієвих архетипів конструювання форми
державного правління, які на основі власного універсального характеру
здатні адаптуватися до варіативних особливостей соціально-політичного
простору без деструктивного впливу на політичну свідомість окремих
національних ідентичностей глобальної політичної арени. В теоретичних
рамках даної роботи, індикатором потенційного створення ефективної
моделі розподілу політичної влади виступає аналіз тенденцій модернізації
домінуючої на сучасному етапі історичного континууму республіканської
форми державної правління з урахуванням поліваріативності
результатів її практичної реалізації та компаративного співставлення з
альтернативними алгоритмами організації соціально-політично простору.
Питання улаштування республіканських механізмів здійснення
політичної влади завжди займає ключове місце в теоретичній
базі політичної науки та бере свій початок ще з епохи Античності,
відображаючись у працях класиків тогочасної політичної думки
Платона, Аристотеля, Цицерона. Якщо в період Середньовіччя як однієї з
початкових стадій генезису категорії „державне правління” уявлення про
сутність даного явища уособлювались в монархії, то переворот у розумінні
політичної влади та дисбаланс домінування спадкового абсолютизму
став результатом демократичного імпульсу соціального протиборства
проти феодального ладу, що здобуло назву буржуазної революції. Хвиля
суспільної активності, територіальні рамки якої охоплювали європейський
континент та США, підкріплювалась словами наукових трактатів відомих
діячі епохи Просвітництва Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є,
І. Канта, Т. Джеферсона. Трансформація ідеологічного виміру політичного
процесу супроводжувалась програмуванням фундаментальних принципів
демократичного політичного режиму. Республіканська модель організації
політичної влади виступила квінтесенцією наукової інтерпретації
улаштування ідеальної політичної системи. Сьогодні проблема організації
державної влади через призму республіканських канонів продовжує
бути об’єктом дослідження представників різних наукових традицій.
На сучасному етапі еволюції теоретичної бази даного формату владної
фундаменталізації варто виокремити доробок Р. Даля, Ф. Хаєка,
Г. О’Донела, Г. Алмонда, У. Растоу, Р. Інглгарта, С. Хантінгтона, Л. Пая та ін.
Головна мета роботи полягає в дослідженні еволюції комбінацій
республіканських конфігурацій державного правління та визначенні
діапазону консолідації даного формату організації державної влади

6

в соціально-політичних реаліях на основі систематизації поліваріативності
створених моделей.
Політизація суспільних взаємовідносин та інституалізація процедури
реалізації влади стали каталізатором пошуку ідеального алгоритму
комплектації політичної системи заснованого на балансуванні симбіозу
індивідуальних можливостей соціуму та функціональних прерогатив
держави. Закономірність організації політичної влади та опцій діяльності
фундаментальних інститутів державного устрою виступає визначальним
фактором ефективності існування соціально-політичної системи в цілому
та перспектив її успішної модернізації. Один з векторів моделювання
політичного простору, що полягає в кодифікації суспільних цінностей в
матриці політичного конструювання, виступає республіканська форма
державного правління. Політологічний словник визначає поняття
республіка як „форму правління, за якої вища влада в державі належить
обраним на визначений термін представницьким органам влади, за якої
відсутнім є інститут правлячої династії і глава держави як правило,
обіймає у сфері особистих та громадянських прав звичайний статус
громадянина, несе юридичну відповідальність за свої дії й має обмежений
строк своїх повноважень” [1, с. 296].
Альтернативним республіканській моделі механізмів реалізації
політичної влади виступає монархія як „форма правління за якою
державна влада цілком або частково зосереджена в руках одноосібного
глави держави – монарха, здебільшого спадкоємного” [1, с. 208].
В історичній ретроспективі початковим принципом політичного устрою
даного формату виступає абсолютизм владних преференцій, що
виражається у необмеженому діапазоні здійснення політичної влади
главою держави.
Відтак, ключовою ознакою республіканського типу державного устрою
являється ліквідація абсолютних і безстрокових прерогатив монарха та
заміщення даної інстанції виборними політичним органами, що забезпечує
участь громади у процесі циркуляції правлячої еліти. Даний принцип ліг
в основу класичного республіканізму сформованого античною науковою
традицією у працях Платона і Аристотеля: „магістрати обрані народом
в прагненні власного блага, і тільки достойні мужі повинні бути обрані
для його досягнення” [2, с. 163]. В даному аспекті, було здійснено аналіз
потенційних модифікацій державного устрою на основі форми організації
правлячої верхівки. Як результат, виникає платонівська модель державної
системи заснована на диференціації функціональних прерогатив громади
[3, с. 21] та правомірний контроль за реалізацією громадських інтересів
державною владою, виражений у „поліції” Аристотеля [4, с. 129-151].
Характерним для античного етапу становлення уявлень про форму
державного правління виступає класифікація моделей організації
державної влади на основі принципу правління і кількості управлінців
[3, с. 21-25].
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Продовжує формування ідеалів республіканської форми державних
конфігурацій, представник Римської наукової традиції Цицерон.
Мислитель вбачав успіх політичної системи у законодавчій структуризації
класових інтересів. В процесі пошуку ідеальних пропорцій конструювання
державного апарату Цицерон відзначав схильність деформації
управлінських чеснот монархії, аристократії і демократії до тиранії,
олігархії та охлократії відповідно, створюючи таким чином фундамент
для подальшого аналізу регресивного типу політичних трансформацій. У
власній моделі ідеального правління мислитель закріпляв значні політичні
прерогативи за Сенатом та інтегрував у алгоритми організації політичної
влади елементи демократизму, ідентифікуючи республіку як „справи
народу” [3, с. 25-26].
Подальший період генезису політичної думки дещо змістив акценти
з еволюції наукового осмислення республіки в напрямку закріплення
церковної влади в полі прийняття політичних рішень. Сприятливим
середовищем для інтенцій духовної еліти виступала форма державного
правління змодельована на засадах монархічного типу. Противник
даного вектора політичних конфігурацій державного улаштування
Н. Макіавеллі, який здійснюючи компаративний аналіз можливих форм
моделювання політичної дійсності у свої історичних працях, надавав
перевагу республіці як ефективному механізму консолідації суспільства та
забезпечення політичної стабільності [5]. Проте надалі, в світлі надмірної
диференціації політичних прерогатив викликаних конфліктом громадських
інтересів, мислитель надає процесам становлення політичного устрою
персоніфікованого характеру, створивши у своїй праці „Державець”
образ ідеального правителя здатного регулювати суспільні відносини та
досягти балансу у розподілі політичних цінностей завдяки зваженому і
прагматичному підході до прийняття політичних рішень [5, с. 160-161].
Екстраполяція макіавелістської моделі харизматичного правителя,
наділеного лідерськими якостями та здатного мобілізувати широкий
арсенал технологій здійснення політичної влади задля збереження
цілісності та ефективності функціонування державного устрою в область
сучасних політичних реалій може інтерпретуватись як основа для
фундаменталізації президентської форми республіканського правління.
До того ж, якщо взяти до уваги контекстуальне обрамлення трактату
„Державець”, а саме відсутність територіальної цілісності та політичної
єдності в соціально-політичному вимірі сучасних Н. Маківеллі подій і
провести паралелі між політичним становищем країн пострадянського
простору у яких деструкція політичного устрою та дисбаланс політичного
консенсусу детермінували хаотичність державотворчого процесу, то
консолідація функціональної виконавчої влади зосереджена в інституті
президентства за умов інтеграції в програму діяльності даної інстанції
принципу демократичності та орієнтації на суспільне благо можна
розцінювати як універсальну ознаку одного з алгоритмів конструювання
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державного правління на перехідному етапі трансформації політичної
системи.
Подальша матеріалізація політичної думки в наукових концепціях
продовжувала базуватись на співставленні республіканського та
монархічного форматів організації державної влади та виокремлення
найкращих форм і механізмів політичного конструювання. Переломним
моментом у превалюванні республіканізму і становлення матриці
ключових принципів республіканських політичних конфігурацій виступає
хвиля соціально-політичних перетворень в рамках буржуазної революції.
Суспільний імпульс направлений на модифікацію політичного устрою
супроводжувався теоретичним осмисленням процесу реконструкції
соціально-політичного. Реформація проходила у двох напрямках:
комплексної ліквідації монархічного ладу з моделюванням нової
республіканської системи організації політичної влади та своєрідним
симбіозом монархічної матриці й демократичних принципів характерних
республіканізму в рамках конституційної монархії. Прихильником
останньої моделі був, зокрема, Дж. Локк, який визначав релевантне
значення диференціації політичної влади та ієрархії політичних
інститутів в області розподілу політичних преференцій [6]. В рамках
даної концепції, успішність державного функціонування залежить від
регламентації сфери впливу органів державної влади та узгодженості
їх прерогатив. Загалом, принцип диференціації політичної влади в
рамках організації державного правління став визначальним етапом
еволюції республіканізму і знайшов своє відображення в науковому
доробку представників західноєвропейської політичної думки, набувши
статусу фундаментальної основи становлення демократичної політичної
системи [3].
Наступним важливим принципом представленим в теоретичні матриці
республіканської форми правління виступає забезпечення участі народу
в державотворчих процесах та прийнятті політичних рішень. Сутність
даного елементу організації політичного устрою полягає в обмежені
можливостей реалізації індивідуальних інтересів політичної еліти з
метою практичного втілення суспільних ініціатив. В контексті розвитку
республіканської форми правління, закріплення політичних свобод за
народом було направлено на деструкцію абсолютизму монархічного ладу
та нівелювання деспотичного режиму. Як результат, виборність органів
державної влади покликана гарантувати артикуляцію суспільних інтенцій
та детермінувати демократичну циркуляцію кадрового складу владної
еліти в рамках республіканізму [7, с. 58].
Загалом, інтенсифікація диверсифікації ідейного наповнення
політичного процесу разом з варіативними детермінантами соціального,
економічного та політичного характеру відобразились на закономірностях
модифікації структурних конфігурацій структуралізму. Інтеграція
ідеологічних засад капіталізму в економічний сектор організації державної
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системи актуалізує питання регламентації державного контролю за
фінансовою сферою суспільної діяльності, асиміляція ліберальної матриці
в програму конструювання державного правління потребує визначення
діапазону індивідуальної свободи в рамках законодавчого регулювання
соціального виміру, а мобілізація функціонального інструментарію
державними інституціями визначає рівень демократичності при
реалізації державної влади. Cистематизація векторів улаштування
республіканської форми правління створило значний теоретичний доробок
можливих алгоритмів конструювання політичного простору [8, с. 28-30].
Проте, вплив різноманітних факторів структурного та процедурного
характеру при практичній реалізації теоретичної бази моделювання
республіканського устрою детермінує урізноманітнення формацій
республіканізму та диференціацію створених державних конструкцій
за чисельними ознаками. В рамках даного дослідження, на основі аналізу
реальних моделей організації державної влади в сучасному політичному
просторі та теоретичного узагальнення потенційних комбінацій
формування республіканської форми правління для класифікації
поліваріативності державотворчих процесів в рамках конструктивної
матриці республіканізму використано наступні критерії:
1. Принцип диференціації державної влади;
2. Рівень централізації політичних ресурсів;
3. Оптимізація діяльності місцевого самоврядування;
4. Динаміка суспільної активності.
Диференціація органів політичної влади в рамках цілісної політичної
системи стала ключовою закономірністю еволюції республіканської
форми правління. Розподіл законодавчих та виконавчих преференцій за
різними інститутами державної структури – Парламентом і Президентом,
нейтралізує абсолютну неподільність політичних прерогатив та
демократизує механізми прийняття політичних рішень. Класичними
моделями державного правління в рамках владної стратифікації
виступають президентська, парламентська та змішана республіка.
Сутність президентської республіки полягає в законодавчій
регламентації превалювання виконавчої влади, тобто президентської
інстанції. Глава держави володіє перевагою в контексті розподілу
політичних цінностей та визначення функціональної компетенції.
Прикладом державного устрою даного формату виступають США,
Росія та Білорусь. Характерною ознакою президентської моделі
виступає домінування глави виконавчої влади в сфері визначення
курсу державної політики та можливості впливу на процедури
реалізації законодавчих ініціатив в рамках кореляції президентської та
парламентської інстанцій. Важливий елемент ефективності державної
форми даного типу – індивідуальні особливості, лідерські якості та
здатність продуктивно мобілізувати управлінські технології особи, обраної
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народним голосуванням в якості президента, що відображається на дещо
персоніфікованому характері державного устрою [9, с. 82].
Закріплення превалювання парламенту в рамках організації
політичної влади відображається на масштабах функціональних
прерогатив та діапазоні законотворчої діяльності даного інституту,
комплектуючи парламентську модель державного устрою. Сутність
конструктивних ознак даного типу полягають в домінування законодавчої
інстанції в горизонтальному векторі взаємодії державних органів.
За умов парламентаризму, обмежується функціональний потенціал
президентського інституту до рівня формального представництва,
а виконавча влада закріплюється за урядом, кадровий склад якого
визначається колективним рішенням депутатського кола [10, с. 34-36].
Парламентська форма державної влади характерна для Італії, Німеччини,
Туреччини. Однією з модифікацій парламентської моделі виступає
бікамеральна структура колегіального законодавчого органу, що
складається з двох палат, одна з яких формується на основі народного
голосування, а інша – законодавчо регламентованими політичними
процедурами. Двопалатний парламент може функціонувати в рамках
федеративного (Німеччина) та унітарного (Італія) територіального устрою.
Ключовим пріоритетом змішаної форми державного правління, в
контексті еволюції державотворчих механізмів, прийнято вважати
раціоналізацію функціонального балансу політичної системи та
оптимізацію взаємодії владних інститутів. В залежності від повноважень
при формуванні уряду та інструментів контролю процесів конструювання
державної політики змішана модель організації державних органів
поділяється на президентсько-парламентську і парламентськопрезидентську форми. Дане політичне середовище створює сприятливі
умови для стабілізації уряду як релевантного державного органу і
диференціації виконавчої влади. Особливість зазначеної тенденції полягає
у можливості порушити традиційні конфігурації форм державного
правління: диспропорціональність у діяльності президента та парламенту,
що виражається у політичних конфліктах та відсутності консенсусу
у прийняття рішень здатна інтенсифікувати ріст авторитету уряду
очолюваного Прем’єр-Міністром, що відкриває шлях для становлення
міністеріалізму як альтернативної програми організації державної влади,
що заснована на певній автономності функціональних потенцій урядової
інстанції [11, с. 57].
Квінтесенцією кореляції владних елементів в рамках модернізації
республіканського правління виступає нівелювання централізації
політичного ресурсу. Зокрема, в рамках президентського режиму та
широкого діапазону функціональних прерогатив даного інституту,
можлива надмірна концентрація політичних ресурсів в руках глави
виконавчої влади, як результат в процесі трансформацій республіканізму
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в межах однієї конфігураційної матриці виникають гібридні політичні
режими з ексклюзивною моделлю організації державної влади.
На прикладі аналізу особливостей політичного устрою країн Латинської
Америки Г. О’Донел сформував концепцію „делегативної демократії”,
що визначала закономірності функціонування президентської форми
державного правління і включала наступні елементи:
1. Президент, що ставить себе вище за партійно систему;
2. При наявності парламентського і судового інститутів, відсутній
стримуючий механізм практичної підзвітності президента за результати
власної діяльності;
3. Президент і його прибічники виступають домінуючим класом
політичного середовища;
4. Президент відокремлює себе від взаємодії з іншими органами
державної влади і стає єдиною особою відповідальною за прийняття
політичних рішень [12, с. 130].
Сутність даної теорії полягає у нівелюванні механізмів децентралізації
політичної влади та трансформації президентської форми державного
правління заснованої на перманентному функціонуванні принципу
„стримування для противаг” в модель організації державної влади з
гіперболізацією функціональної компетенції президентської інстанції.
Як результат, еволюцію консолідації політичного устрою можна
класифікувати на основі рівня концентрації політичних преференцій в
руках глави виконавчої влади. Прикладом диференціації управлінських
прерогатив президента в рамках здавалося б однакових організаційних
конфігурацій може виступати функціональний потенціал даної інстанції
в рамках білоруської та американської політичних систем. У першому
випадку спостерігається тотальне домінування президентського
інституту в області формування соціально-політичного простору і
набуття політичного устрою персоніфікованого характеру [13, с. 24-25],
у другому – президент вимушений корегувати власні політичні ініціативи
задля досягнення компромісу з Конгресом, що поряд з обмеженням
часового проміжку президентських повноважень забезпечує циркуляцію
представників політичної еліти в межах даного інституту у результаті
здійснення демократичних виборів [14, с. 149-150]. Таким чином, на основі
теоретичної матриці президентської форми правління через призму
практичного еволюціонування виникають гетерогенні політичні моделі з
диспропорційним діапазоном демократичних і авторитарних тенденцій.
Наступним каталізатором модернізації республіканізму здатним
модифікувати принцип організації політичної влади та ієрархізації
функціональних преференцій органів державного управління виступає
місцеве самоврядування. Типологічні особливості консолідації політичної
влади на місцевому рівні полягають конструюванні механізмів взаємодії
органів місцевої влади та державних інститутів національного значення.
В рамках модернізації алгоритмів програмування даного зв’язку в контексті
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поліваріативності функціонування державної системи виникають
варіативні моделі республіканського правління, що диверсифікуються
на основі динаміки автономного функціонування муніципалітету.
Зокрема, в теоретичній базі даного питання прийнято виокремлювати
континентальну модель організації вертикалі політичної влади, що була
вперше практично втілена у Франції і набула поширення у глобальних
масштабах. Сутність французького механізму кореляції полягає в прямому
державному управлінні в усіх адміністративно-територіальних одиницях,
що створює своєрідну ієрархічну конструкцію транзиту національних
директив [15, с. 8]. Проте в процесі глобальної циркуляції архетипів
конструювання політичного устрою, жорстка структуралізація владної
вертикалі зазнала впливу більш гнучкої „англосаксонської” моделі, що
наділяє муніципалітети значними функціональними повноваженнями
і можливостями артикуляції власних ініціатив у національному вимірі
[15, с. 345]. Прикладом даної формації виступають США та Німеччини, де
нижні палати бікамерального парламенту – Сенат і Бундесрат відповідно,
формуються на основі пропорційного представництва адміністративних
одиниць. Загалом, одним з критеріїв визначення функціональної
компетенції місцевої влади також виступає федеративний чи унітарний
територіальний устрій країни. Як результат, в рамках організації
державної влади можуть виникнути варіативні моделі політичного
улаштування: від унітарної президентської республіки з жорсткою
централізацією політичних ресурсів та регламентацією діяльності
місцевого самоврядування до федеративної парламентської республіки
заснованої на плюралізмі політичних ініціатив і наданні муніципалітетам
високого рівня функціональної автономності та можливості презентації
власних інтересів на законодавчому рівні через представництво у
Парламенті.
Проте, не зважаючи на структурні особливості політичної диференціації,
іншим важливим критерієм стратифікації поліваріативності матриці
республіканізму виступає соціальний аспект. Наявність громадянського
суспільства забезпечує компетентність у реалізації виборчої функції
демократичної політичної системи та ідентифікує високу динаміку впливу
суспільних ініціатив на прийняття політичних рішень. Активістський тип
політичної культури соціуму та інтеграція в закономірності політичних
реалій на рівні політичної свідомості визначає рамки консолідації
демократичного режиму в межах республіканської форми правління.
Низький показник участі суспільства в державотворчих процесах та
відсутність практичного функціонування реальних механізмів впливу
громади на діяльність владної еліти та визначення курсу державної
політики детермінують авторитарні модифікації державного правління
та відхилення реальної моделі політичного устрою від теоретичних
засад демократичності політичних конфігурацій республіканізму.
Таким чином, форма політичного правління та ефективність мобілізації
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демократичних інструментів здійснення державної влади знаходиться
в прямій залежності від рівня політичних свобод, активізації суспільної
діяльності та компетенції політичної ідентифікації спільноти.
Загалом, хоча сутність республіканської модернізації політичного
устрою в контексті історичних детермінант полягала в деструкції
монархічного абсолютизму в сфері розподілу політичних цінностей,
еволюція політичного процесу створила передумови для контамінації
опозиційних за своїм ідейним наповненням конфігурацій. Обмеження
монополії монарха на політичні преференції конституцією призвело до
формування колегіального органу законодавчої влади – Парламенту, що
диференціювало політичні прерогативи в рамках конституційної монархії.
Варіативність управлінських модифікацій і органів державної влади
зумовлена збереженням інституту монарха нівелюються асиміляцією
республіканських принципів в монархічній формі політичної системи,
що призводить до ідентичності політичного виміру „демократизованої”
монархії і традиційної республіки. Своєрідний симбіоз програм політичного
конструювання втілений у „монархічному республіканізмі” продовжує
існувати у сучасному політичному просторі, зокрема у таких державних
одиницях як Велика Британія, Данія, Нідерланди, Швеція, Іспанія.
Як висновок, аналіз практичної реалізації теоретичних засад
республіканізму підтверджує модифікаційне різноманіття
республіканської форми правління. Варіативні чинники виражені у системі
диференціації органів державного управління, рівні децентралізації
політичної влади, механізмах здійснення управлінських прерогатив,
організації функціонального поля місцевого самоврядування та діапазону
можливостей участі суспільства в державотворчих процесах детермінують
диверсифікацію векторів консолідації республіканських політичних
конфігурацій. Результатом такого плюралізму політичного конструювання
виступає поліваріативність моделей організації політичної влади в
межах матриці республіканізму. Трансформація політичного середовища
заснована на ідеологічній спрямованості, національних особливостях,
соціальних інтенціях відображається на модернізації республіканської
форми організації політичної влади. У результаті, практичне моделювання
державного устрою супроводжується реформуванням республіканської
парадигми.
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Досліджуються причини і наслідки відкладання (уникання)
прийняття політико-управлінських рішень. Обґрунтовується
поняття „політичної прокрастинації” та пропонуються шляхи
її подолання. Запропоноване авторське визначення поняття
„стратегія суспільного розвитку”, виокремлено її сутнісні
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Шлях побудови незалежної держави, який Україна обрала понад два
десятиліття тому, виявився для суспільства досить складним, часом –
драматичним і суперечливим. Її становлення відбувалося в умовах
подолання траєкторії руху в десятиліттями існуючій до того системі
координат. На жаль, неодноразові спроби реформування економічної,
соціальної, політичної сфер не призвели до очікуваних результатів,
переважна більшість реформ, що проголошувалися, не стали ефективним
інструментом позитивних суспільних змін. Ще частіше – такі спроби
залишалися у вигляді проектів, нереалізованих планів, невиконаних
рішень.
Донині актуальними залишаються проблеми формування ефективних
політичних і економічних інститутів, відкритості й конкурентної
спроможності вітчизняного ринку, вибудовування системи соціального
захисту і соціальних гарантій, створення належних політичних умов
суспільного розвитку.
У цьому контексті, варто звернутися до визначення й аналізу
основних факторів, які спричинили трансформаційні невдачі України.
Серед них, на нашу думку, варто виокремити, як причинно-наслідкову
й характерну для політико-управлінської практики останніх десятиліть,
тенденцію „відкладання” розробки і реалізації важливих, кардинальних
(потенційно конфліктних) рішень. З часом, ця тенденції стала стійкою
складовою вітчизняної політико-управлінської практики. Це явище
характеризується комплексом ознак і проявів, які дають підстави
стверджувати, що протягом останніх двох десятиліть сформувалися певні
підходи і принципи „вирішення” ключових проблем суспільного розвитку.
Внутрішніми їх ознаками (симптомами) стали характерні розлади в
системах політичного, державного й адміністративного управління, у
„аматорському” здійснення ринкових перетворень, ідеологічній і ціннісній
невизначеності тощо. Зовнішніми – результати економічного і соціального
розвитку, позиціонування країни у відносинах із іншими державами та
союзами держав.
Головною перепоною українських реформ став внутрішній фактор.
Серед його ознак: неконсолідованість еліт, корумпованість, перманентна
нецивілізована боротьба фінансово-економічних і політичних кланів за
владу тощо. В результаті – маємо суперечливу політику перетворень,
вироблену „самостійно” методом спроб і помилок; „українська
модернізація” носить навздогінний характер; загострилися проблеми
національної, політичної ідентифікації суспільства тощо. Українська
специфіка розвитку перекреслювала тенденції пострадянського
розвитку, адже країни Балтії і Центральної Європи, які мали
приблизно однакові стартові умови з Україною, швидко розвивалися
та інтегрувалися в європейські структури. Як слушно зауважує
М. Михальченко, „економічні і політичні реформи [в Україні] не вдається
синхронізувати, оскільки кожна з цих змін можлива тільки в тому
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разі, коли вже відбулася інша, тобто вони детермінують одна одну і
виступають у якості власної необхідної передумови” [1, с. 35-36]. Додамо, –
якщо при цьому відбуваються вони (реформи) хаотично, без чіткого
стратегічного плану дій, їх „синхронізація” – неможлива.
За відсутності чітко артикульованої й формалізованої стратегії
суспільного розвитку, окреслені невизначеності набули ознак „хронічних”
і, багато в чому, – провідних у тенденціях розвитку. Зовнішні прояви –
результати соціально-економічного і політичного розвитку: Україна
досі не досягла рівня 1990 року за показником ВВП [2]; не сягнуло рівня
1990 року й сільськогосподарське виробництво (максимальне його значення
в цілому по Україні було зафіксовано у 2011 році – 79,5% обсягу 1990 року);
лише 32,7% сіл забезпечені дитячими дошкільними установами, школами –
45,5%, у 56,1% загальної кількості сіл відсутній обов’язковий для кожного
села фельдшерсько-акушерський пункт, заклади клубного типу є в 57,7%
сіл. Майже повністю відсутнє на селі побутове обслуговування; економічна
криза 1990-х років негативно вплинула на демографічну ситуацію
в Україні, що характеризувалося бурхливою міграцією населення,
зниженням народжуваності та зростанням смертності. Протягом 20 років
чисельність населення зменшилась на 6 млн. осіб. Лише з 2002 р. почала
зростати народжуваність, а з 2005 р. фіксується позитивне міграційне
сальдо [3] тощо. Слабкість економіки та національної консолідації не
дозволили Україні реалізувати амбітні плани щодо перетворення
держави на регіонального лідера Центрально-Східної Європи, політикоекономічних можливостей ключової „ланки” між країнами Балтики і
Чорноморського басейну.
З отриманням незалежності, перед державою постали проблеми,
вирішення яких потребувало врахування комплексу принципово нових,
жорстко детермінованих обставин. Вони поєднували, з одного боку,
необхідність вирішення невідкладних соціально-економічних проблем,
зумовлених зміною суспільно-політичного ладу, з другого – усвідомлення
й освоєння нового політичного простору і, бодай на рівні логіки, розуміння
й конструювання майбутнього.
Гострі проблеми соціально-економічного характеру, завдання
збереження соціуму й забезпечення його рівноваги „молоді” українські
управлінці вимушені були вирішувати оперативно. Інше – ключове, на
етапі становлення української держави, завдання – розробки стратегії
державного розвитку – відтерміновувалося. Проблема стратегії, – не
лише як довгострокового, послідовного, конструктивного й раціонального
плану дій, але, передусім, як світоглядного, підкріпленого ідеологією
(й завдяки цьому – стійкого до невизначеності умов) феномену –
залишалася, здебільшого, предметом теоретичного пошуку й наукових
дискусій. Тривалий час держава знаходилась у стані своєрідної політичної
(політико-управлінської) прокрастинації.
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У психології поняття „прокрастинація” (від лат. procrastinatus: pro –
замість, попереду та crastinus – завтрашній; англ. procrastination –
зволікання, затримка) використовується для позначення схильності
відкладати „на потім”, „на завтра”, на майбутнє складні або неприємні
думки, рішення та справи. Залучення до визначення характеру тенденції,
що склалася, у політико-управлінській сфері, цього психологічного
терміну, на наш погляд є доречним з огляду на соціально-психологічні
особливості суспільного розвитку, властивостей вітчизняної політичної
еліти, практики прийняття рішень, стану розробки стратегії суспільного
поступу, тривалості означених процесів, що визначають його характер і
напрями.
У політичній науці під поняттям „політична прокрастинація” ми
пропонуємо розуміти відкладання (уникання) важливого політичного
рішення. Це явище найчастіше зумовлюється неготовністю суб’єкта,
котрий має прийняти таке рішення, взяти на себе відповідальність за
його наслідки, що може зумовлюватися сумнівами щодо успішності
реалізації, або ж усвідомленням нездатності подолати конфлікт, котрий
виникне внаслідок прийняття рішення.
Відповідно, політична прокрастинація може зумовлюватися як
особливостями, пов’язаними з процесом прийняттям владного рішення,
так і з мотивацією суб’єкта, котрий приймає рішення. Як процес
цей феномен розкривається в когнітивних поняттях: рефлексія,
завдання, досвід, цілепокладання та ін. Політична прокрастинація,
яка зумовлена мотивацією, тобто випливає із самоідентифікації
суб’єкта прийняття політичного рішення та його інтересів, описується
аксіологічними й етичними поняттями: ідентичність, світогляд,
цінності, відповідальність, інтерес та ін.
В українських умовах причиною політичної прокрастинації є
автаркія владних еліт, котрі розглядають суспільство лише як ресурс
для забезпечення власного майнового та владного статусу; однак не
сприймають себе як частину суспільства, відповідно – не пов’язують
позитивні суспільні перетворення із власним благом. Саме тому, політична
еліта, яка вражена автаркією, може паразитувати на суспільній стагнації,
відкладаючи істотні суспільні перетворення, оскільки їх здійснення
може зумовити втрату владних позицій. Вихід із цієї ситуації владні
еліти України знаходять в маніпулюванні суспільною думкою, посиленні
патерналістських настроїв і загостренні фундаментальних суспільних
протиріч (мовних, релігійних, етнічних тощо). Актуалізація цих протиріч
дає можливість еліті маніпулювати розщепленим суспільством, блокувати
зародження конструктивної опозиції і не вирішувати найпринциповіші
суспільно-політичні проблеми.
Таким чином, політична прокрастинація в українських умовах є
не стільки психологічним проявом, пов’язаним із творчим процесом
прийняття політичного рішення, скільки проявом етико-світоглядним,
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корені якого – в ідентичності політичних еліт, котрі не ототожнюють себе із
суспільством. Наслідком політичної прокрастинації є суспільно-політична
стагнація і делигітимація суб’єкта.
Ми припускаємо, що (теоретично) політична прокрастинація може
мати й позитивні прояви. Однак вони не такі очевидні, як негативні, і їх
виокремлення потребує подальших наукових пошуків.
Наукові дослідження феномену прокрастинації почалися у
1970-х рр., хоча це явище відоме здавна як таке, що присутнє в усіх сферах
життєдіяльності: у побуті, у військових і державних справах тощо.
Грецький поет Гесіод (найдавніший з тих, праці яких дійшли до нашого
часу – 800 р. до н. е.) пише про тогочасних прокрастинаторів, про тих, хто
„відкладає справи на завтра”:
„І не відкладай справи до завтра, до післязавтра:
Порожні комори у тих, хто працювати лінується і вічно
Справу відкладати любить: багатство дається стараннями” [4, c. 64].
Афінський полководець (згодом – історик) Фукідід (IV ст. до н.е.),
який виступав проти спартанців, зазначав, що прокрастинація – риса,
корисна тільки у випадку вичікування початку війни [5, с. 84, 1.84.1].
А римський консул Марк Туллій Цицерон неодноразово нарікав на прояви
прокрастинації у вищих ешелонах влади. Зокрема, звертаючись до сенату
(у 56 р. до н. е.): „... і якби справа не відкладалася стільки разів і під кінець
не була вирвана з ваших рук, то ви (як ви цього і бажали) відновили б свій
авторитет” [6, філ. 7].
Знайшли своє відображення прояви прокрастинації й у оціночних
судженнях/народних прислів’ях більшості мов: „Не відкладай на завтра
те, що можна зробити сьогодні”, „Зволікання смерті подібне”, „Семеро
одного не чекають”; „Morgen, morgen nur nicht heute – sagen alle
faulen Leute” (нім., „Завтра, завтра, не сьогодні – так ледарі кажуть”);
„Procrastination is the thief of time” (англ. „Відкладання – злодій часу”),
„Delays are dangerous” (англ., „Зволікання небезпечні”); „Завтра,
післязавтра, післяпіслязавтра – ніколи!” (італ.). Щоправда, існують і
приказки на захист прокрастинації: „Робота не вовк, в ліс не втече”, або
принцип „Зачекай виконувати завдання – відмінять” [7].
Науковці [8] виокремлюють дві основні форми прокрастинації:
відкладання прийняття рішень і відкладання виконання завдань. За
умов, що склалися на початку розбудови нової держави, одна форма
прокрастинації породжувала другу, оскільки для реалізації стратегічних
завдань необхідним було прийняття стратегічних рішень.
Прокрастинація – серед базових підстав, які спричинили невдачі на
етапі трансформації через непослідовність і хаотичність політики змін.
А непослідовність і хаотичність обумовлена, передусім, відсутністю
стратегії розвитку, чітких його векторів.
Безумовно, розробка державної стратегії на зорі Незалежності
ускладнювалася впливом низки несприятливих, хоча й об’єктивних,
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факторів. Серед них, на наш погляд, визначальними були ті, що пов’язані з
ціннісними трансформаціями. У цьому контексті виокремимо, щонайменше,
п’ять сув’язних і найвпливовіших чинників, які, на нашу думку, суттєво
позначилися на якості рішень, що приймалися. Саме вони, багато в чому,
й визначали закономірності суспільного розвитку. Сутність, внутрішня
природа цих чинників встановлювала й об’єктивізувала взаємозв’язок
між явищами і процесами, зрештою – впливала на динаміку й вектори
державницького поступу.
По-перше, суспільний перехід, що відбувся на межі 1980-1990 рр.
докорінно змінив політичну та ціннісну систему. Трансформації призвели
не лише до необхідності „переформатування” політичних, економічних,
культурних інститутів, але й стали джерелом нестійкості соціального
середовища, зумовили розмитість об’єктів ідентифікації, ціннісних
орієнтацій.
По-друге, однією з характерних ознак останніх десяти років
минулого століття (часу становлення української незалежності),
була відсутність чітко артикульованої національної ідеї. Натомість –
широкого розповсюдження й домінування в масовій свідомості набули
позитивно марковані ідеологеми: демократія, плюралізм, незалежність,
колективне керівництво, економічна самостійність тощо. До продукування
й цілеспрямованого використання ідеологем, як засобів стратегування
й управління масовою свідомістю, призвели ціннісна й ідеологічна
невизначеність перших років незалежності, брак належного досвіду
політичного менеджменту, адаптованих до нових соціально-політичних
умов та апробованих механізмів управління.
По-третє, починаючи з кінця 1980-х років, відбувалося переосмислення,
як на рівні окремих громадян, так і на рівні суспільства таких понять, як
держава, економіка, ринок, свобода, гроші, особистість, право тощо. Масова
свідомість збагатилася новими цінностями: свобода вибору переконань,
недоторканність приватної власності, невтручання держави в особисте
життя громадян. Новим змістом почали наповнюватися й так звані
традиційні цінності – відповідальність, толерантність, справедливість
тощо. Цінності набували певної умовності у позначенні понять, явищ
та процесів, посилюючи їх образність і символізм. Всі ці, багато в чому
ілюзорні уявлення, вступили у протиріччя з дійсністю, основною ознакою
якої було стрімке „впровадження ринку” (його вітчизняного варіанту).
По-четверте, для українського суспільства перехід від адміністративної
до ринкової економіки означав докорінну зміну способу життя. На Заході
процес становлення і розвитку ринкових відносин тривав кількасот років,
протягом яких утвердилися законодавче поле економічного життя, норми і
правила, моральні засади та цінності, які регламентували поведінку людей.
Інакше – стрімко, багато в чому свавільно й хаотично – розвивалася ситуація
в Україні. Значна частина населення до цього не була готовою. Більшістю
людей болюче сприймалися приватизаційні процеси. Невдоволення
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викликали й їх перші результати, що досить швидко позначилися на
рівні життя різних верств і соціальних груп. Нові умови потребували не
лише інтенсивнішої праці, трудової мобільності, підвищення кваліфікації
(а досить часто і перекваліфікації), але й психологічної готовності до змін.
Зростала кількість людей, яким було важко адаптуватися до ринкових
відносин. Це стосувалося насамперед малокваліфікованих робітників,
частини службовців, працівників управлінського апарату, науковців,
викладачів, інших категорій населення. Необхідність докорінної зміни
соціальних установок дезорієнтувала частину молодих людей, життєві
плани яких вибудовувалися в рамках геть інших стратегій.
По-п’яте, характерною ознакою тогочасся (як, до речі, й наступних
десятиліть) стало розмежування політичних еліт, початок створення
впливових економічних угруповань, посилення процесів матеріальної
поляризації. Незбалансованість політичних, економічних, моральних,
культурних цінностей і поведінкових орієнтацій деформували ставлення
до освіченості, професіоналізму, чесності й порядності. Уявлення про добро
і зло, про справедливість і несправедливість, моральність і аморальність
набувають фрагментарності й „використовуються” задля досягнення
власних або групових інтересів. Зрештою, поступово руйнувався
позитивний міф „про світле майбутнє”. Як пише В. Бушанський
„З постанням незалежності українці (громадяни всіх національностей)
пов’язували великі надії. ... Це були ті ж таки надії на життя за
європейськими стандартами, життя без партійної номенклатури, на
життя без єдино правильної ідеології. І всі ці надії пішли прахом. Більшості
громадян не доступні найелементарніші матеріальні блага. Громадськість
позбавлена будь-якого впливу на політичну, чиновницьку та судову
машину. Громадяни мають єдине право: гребти на олігархічних галерах”
[9, с. 145].
Брак можливостей швидкого й ефективного вирішення економічних
проблем, з одного боку, та усвідомлення необхідності суспільної інтеграції,
з другого, – призвели до створення й використання нових для українського
громадянства ідеологем. Адже ідеологеми легко запам’ятовуються і
створюють ілюзію раціональності. Разом із тим, поза ідеологічної системи,
вони приречені на розпливчастість, багаторазову зміну значень, стрімке
перетворення на міфологеми. З міфологемами „Росія (США, Захід) –
нам допоможуть!”, „братньої багатовікової дружби”, „слов’янської
єдності” тощо були пов’язані не лише сподівання багатьох українців,
але й політичні гасла, управлінські пошуки, іноді – й наукові розвідки.
Ґрунтовних стратегічних розробок не було. Декларації про демократію
в державному управлінні та про лібералізм в економіці теж були поза
будь-якої стратегії. Хоча Україна й потребувала зрозумілої й ідеологічно
забезпеченої стратегії розвитку, основою політичної практики постали
інтерес і потреби.
Аналізуючи проблеми стратегії розвитку нашої країни, варто
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зауважити, що у 1991 році незалежність отримала Українська Радянська
Соціалістична Республіка. Протягом усього часу свого існування, вона,
як складова частина радянської імперії у формі певного державного
утворення, накопичувала як позитивний, так і негативний досвід. Чинники,
які впливали на функціонування і розвиток УРСР протягом десятиліть,
з отриманням Україною незалежності, насправді, нікуди не поділися.
Крім досить міцної матеріально-технічної бази й розвинутої сфери
виробництва, освіченого й перспективного людського ресурсу країна
отримала ще й управлінську еліту з її, накопиченими десятиліттями,
уміннями і навичками. Ті уміння й навички були набуті в умовах „планової
економіки” і „виконання постанов”. Досвіду розробки й прийняття рішень,
тим паче – стратегічного планування – у „молодої” національної еліти
не було.
Чи була потреба у розробці державної стратегії розвитку? Чи був
запит на неї? З одного боку, саме створення незалежної держави,
її входження до світового співтовариства, необхідність нагального
вирішення проблем політичного і, передовсім, соціально-економічного
характеру, які залишилися у спадок від СРСР, нарешті – відчуття
політичної перемоги й гордості за Незалежність, які панували у масовій
свідомості, – сформували суспільний запит на розробку і упровадження
стратегії подальшого розвитку. З другого, як уже зазначалося, – після
проголошення Незалежності не відбулося суттєвих змін у складі
управлінського корпусу. Представниками Президента України на місцях,
як правило, призначалися колишні працівники радянських і партійних
структур. У так званий посткомуністичний період країна увійшла зі
старою політичною елітою. Оскільки артикульованої й конкретизованої
стратегії подальшого розвитку не було, більшість „нових” управлінців
продовжувала сповідувати дещо трансформовані під впливом „ринкових”
(як вони їх розуміли) „комуністичні” цінності.
Навички „реалізації рішень” у еліти були, натомість – їх розробки й
прийняття – ні. Бажання уникнути відповідальності через відкладання,
відтермінування, уникнення вирішення важливих проблем, прагнення
перекласти відповідальність на іншого тощо, стали своєрідними способами
збереження у владі. Особливо – у виконавчій владі в періоди досить частих
змін її „верхніх ешелонів”. Протягом перших десяти років незалежності
змінилося вісім складів Уряду, середня тривалість діяльності яких склала
9,5 міс. (табл. 1.).
Не випадково, вагомою політичною силою з економічними важелями,
на той час, стали представники так званого „директорського корпусу”. Цій
категорії управлінців прокрастинація була притаманна значно меншою
мірою, адже і в радянські, й у пострадянські часи вони вимушені були
приймати рішення, від яких залежали доля підприємства, доля людей,
які на цих підприємствах працювали.
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Таблиця 1
Прем’єр-міністри України (термін повноважень)*
ПІБ Прем’єр-міністра України
1

Фокін В. П.
Симоненко В. К. (в. о.)
Кучма Л. Д.
Звягільський Ю. Л. (в. о.)
Масол В. А.
Марчук Є. К.
Лазаренко П. І.
Дурдинець В. В. (в. о.)
Пустовойтенко В. П.
Ющенко В. А.
Кінах А. К.
Янукович В. Ф.

2
3
4
5
6
7
8
9

Азаров М. Я. (в. о.)
10
11
12
13
14
15

Тимошенко Ю. В.
Тимошенко Ю. В. (в. о.)
Єхануров Ю. І.
Єхануров Ю. І. (в. о.)
Янукович В. Ф.
Янукович В. Ф. (в. о.)
Тимошенко Ю. В.
Турчинов О. В. (в. о.)
Азаров М. Я.
Азаров М. Я. (в. о.)
Азаров М. Я.

Термін повноважень
23.10.1990 – 01.10.1992
02.10.1992 – 12.10.1992
13.10.1992 – 21.09.1993
22.09.1993 – 15.05.1994
16.06.1994 – 06.03.1995
06.03.1995 – 27.05.1996
28.05.1996 – 18.06.1997
19.06.1997 – 16.07.1997
16.07.1997 – 22.12.1999
22.12.1999 – 29.05.2001
29.05.2001 – 21.11.2002
21.11.2002 – 07.12.2004,
28.12.2004 – 05.01.2005
07.12.2004 – 28.12.2004,
05.01.2005 – 24.01.2005
04.02.2005 – 08.09.2005
24.01.2005 – 04.02.2005
22.09.2005 – 04.08.2006
08.09.2005 – 22.09.2005
04.08.2006 – 23.10.2007
23.10.2007 – 18.12.2007
18.12.2007 – 03.03.2010
03.03.2010 – 11.03.2010
11.03.2010 – 03.12.2012
03.12.2012 – 13.12.2012
13.12.2012

* Складено за [10]
Натомість, політичні рішення молодою українською державою,
за відсутності стратегії суспільного розвитку, приймались вкрай
повільно. Показовим, у цьому сенсі, може бути прийняття конституцій
(основних законів) державами, що отримали незалежність в результаті
розпаду СРСР (табл. 2.). Як бачимо, Україна – останньою, серед всіх
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колишніх „республік-побратимів”, прийняла Конституцію. Звичайно,
конституційний процес в Україні проходив досить складно, але й інші
держави пройшли складний шлях до прийняття цього основоположного
документа: в п’яти із п’ятнадцяти країн Конституції були прийняті за
результатами всенародного референдуму; в інших – конституційний
процес відбувався на тлі етнополітичних конфліктів (Грузія, Молдова).
Таблиця 2
Прийняття Конституції країнами-колишніми республіками СРСР*
Країна

Дата
прийняття
Конституції

Туркменістан
Естонія
Литва

18.05.1992
28.06.1992
25.10.1992

Узбекистан
Латвія
Киргизстан
Російська Федерація

08.12.1992
06.07.1993
05.08.1993
12.12.1993

Білорусь
Молдова
Таджикистан
Вірменія

15.03.1994
29.07.1994
06.11.1994
05.07.1995

Грузія
Казахстан

24.08.1995
30.08.1995

Азербайджан

12.11.1995

Україна

28.06.1996

Примітки

відновлено Конституцію 1920 р.
за результатами всенародного
референдуму
відновлено Конституцію 1922 р.
за результатами всенародного
голосування

за результатами всенародного
референдуму
за результатами всенародного
референдуму
за результатами всенародного
референдуму

* Складено за [11].
Левову частку своїх зусиль „нова” управлінська еліта спрямовувала
на збереження влади та використання можливостей „ринкової” економіки
для її (влади) посилення. Інстинкт збереження влади примушував
перейматися переважно поточними проблемами: вирішення найгостріших
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(таких, відкладання яких вже було неможливим) проблем економічного
характеру, соціального забезпечення, попередження соціального вибуху.
Серед основних ознак прокрастинаторів – прагнення відкладання
прийняття рішень або затягування виконання завдань, схильність до
перекладання своєї відповідальності на інших. Прокрастинатори працюють
хаотично, без плану, або лише за натхнення чи за умови невідкладності.
Узагальнення результатів наукових розвідок з проблем прокрастинації,
дозволяє нам виокремити основні причини цього феномену.
Ці узагальнення, у межах нашого дослідження, є доцільними не лише
з тієї точки зору, що політики й управлінці – теж люди, й знаходяться
під впливом психологічних закономірностей прийняття рішень [12],
є підставою для SWOT-аналізу (аналіз сильних і слабких сторін,
можливостей і загроз), але й тому, що вітчизняна політична практика
актуалізує проблему в цілому.
Найважливіші чинники прокрастинації
Тривожність.
За цією теорією, єдиною й основною причиною прокрастинації є почуття
тривоги, занепокоєння. Одним із джерел занепокоєння є страх перед
майбутнім: своїм власним, своєї родини, турбота щодо незмоги виконати
важливу роботу, не виправдати очікування. Саме тому, виникає несвідоме
намагання відтягнути момент, коли доведеться пред’являти результати
діяльності. Інше джерело – перфекціонізм, який проявляється у спробах
досягти досконалості, у концентрації на деталях та ігноруванні часового
обмеження. Перфекціоністи також найчастіше отримують задоволення від
крайніх термінів, від ще більшого тиску обставин, від роботи „в останню
ніч”; вони свідомо чи підсвідомо переконані в тому, що якість їхньої роботи
залежить від тиску зверху, і чим він більший – тим кращим буде результат.
Часова мотивація.
Відповідно до цієї теорії, суб’єктивна корисність дії (Utility), залежить
від чотирьох параметрів: впевненості в успіху (Expectancy), цінності
(Value), терміну до завершення роботи (Delay) і рівня нетерпіння (G).
Більш корисною сприйматиметься справа, якщо є впевненість у її
вдалому завершенні й очікується за його результатами винагорода
(матеріальна, моральна). Навпаки, суб’єктивно менш корисними здаються
справи завершення яких відтерміноване у часі. Іншими словами – рівень
прокрастинації тим нижчий, чим більші очікування від результатів справи
і чим більш цінними вони є особисто для людини; і тим вищий, чим далі
до досягнення мети. Тобто, – найкращим чином робота виконується тоді,
коли по відношенню до неї є високі очікування і особиста зацікавленість,
а час досягнення зведено до мінімуму.
Люсі Макдональд [13], а також Стівен Кові, автор методики Franklin
Time Management („Управління часом за Франкліном”), пропонують
поділяти всі справи за двома критеріями: важливості і терміновості.
В такий спосіб, посутньо виокремлюється лише чотири категорії справ:
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1. Важливі та нетермінові (Important and Not Urgent – Priority
Principle). Саме ці справи мають найбільший вплив на життя в цілому.
При цьому прокрастинація, передусім стосується самих цих справ. Це –
ціннісний рівень. Сюди входить все те, заради чого людина живе, його
найперспективніші цілі і завдання, те, що надає сенс усього життя. Тому
необхідно усвідомлювати наявність цієї категорії справ і пам’ятати про
них, як про віхи, що визначають напрямок руху.
2. Важливі та термінові (Important and Urgent – Crisis Management).
Сюди входять всі дійсно невідкладні справи: аварійна ситуація, хвороба,
крайній термін, криза, загроза життю. Як правило, з їх виконанням не
виникає особливих труднощів.
3. Неважливі та термінові (Not Important and Urgent – Distractions as
Denial). Це всілякі нібито невідкладні дрібниці, які насправді не впливають
на життя. Неважливість цих справ не означає, що їх можна взагалі не
робити, але має бути усвідомлення того, що вони не надто суттєві й відмова
від них на користь справ 1 і 2 категорії, якщо це необхідно, повинна бути
легкою і природною.
4. Неважливі та нетермінові (Not Important and Not Urgent – Busy
with the „Trivial Many”). Це „тривіальна безліч” (trivial many) – категорія
щоденних справ, які роблять дуже маленький внесок в якість життя,
або не роблять його взагалі, але забирають час. На ці справи виділяється
час, коли не зрозуміло, в якому напрямку краще рухатися й якій справі
насправді необхідно приділити час.
Подолання прокрастинації на особистісному рівні тривалий час
знаходиться в полі зору науковців, розроблені певні методики й
рекомендації [14; 15 та ін.]. Разом з тим, ця проблема існує й у широкому
сенсі, і потребує комплексного, масштабного дослідження. У контексті
нашої наукової розвідки, важливим є пошук шляхів подолання політикоуправлінської прокрастинації та її проявів у практичній площині.
У цьому сенсі, на нашу думку, ключовою проблемою є та, що Україна
досі живе без прийнятої на рівні держави стратегії розвитку. Неодноразові
спроби здійснити розробку такої стратегії і навіть підготовка на
державному рівні кількох її проектів не були успішними. Як наслідок –
більшість розроблених і прийнятих програм, концепцій, планів тощо, як
правило, малоефективні, зазнають чисельних змін, доповнень чи навіть –
скасувань.
Серед причин прокрастинації психологи виокремлюють – невпевненість,
страх перед завданням. Допоки завдання не реалізується, воно здається
нереально складним і неосяжним, до його здійснення не хочеться
приступати. Таким чином, вирішення завдання постійно відкладається,
доки воно, або втратить актуальність, або ж – строк його виконання не
стане критичним. Серед методів подолання цього прояву прокрастинації
в психології – це метод зменшення завдання (у програмуванні –
алгоритмічний метод зменшення (обхід) задачі на глибину). Цей принцип
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ще у першому столітті н.е. виклав Плутарх, описуючи випадок, коли
древньоримський воєначальник Серторій продемонстрував своїм
солдатам, що наполегливість і планомірність переважить будь-яку
спробу вирішити проблему живосилом. За його наказом привели двох
коней з розкішними хвостами і Серторій наказав двом людям видерти у
них ці хвости. Один із них – справжній силач – щодуху й безрезультатно
тягнув хвоста, другий – немічний чолов’яга – по одній волосині того хвоста
вирвав... [16].
Метод зменшення завдання полягає у виокремленні із загального та
масштабного – декілька малих, незначних, які можна виконати досить
швидко і просто. Але для цього – треба мати завдання. У контексті викладу
цього матеріалу – стратегію суспільного розвитку.
У нашому розумінні, стратегія суспільного розвитку це – світоглядно
обумовлена сукупність поглядів, оцінок та принципів, які визначають
загальне бачення шляхів розвитку; достатньо абстрактний,
довгостроковий, максимально загальний (недеталізований), послідовний,
конструктивний, раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до
невизначеності умов середовища план досягнення успіху. Реалізація
такого плану передбачає забезпечення перетворення абстрактного у
конкретне через деталізацію, пошук і апробацію засобів, постійний
моніторинг, аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на зміст, його
коригування тощо.
Виходячи із цих уявлень, виокремимо, щонайменше, три сутнісні
ознаки стратегії суспільного розвитку.
1. Стратегія – найзагальніша світоглядна раціональна картина
(уявлення) майбутнього та загальний вектор його досягнення.
2. Стратегія – своєрідна матриця, що містить сукупність віри,
переконань, цінностей і, водночас, – засобів й інструментів досягнення
мети.
3. Стратегія – легітимований загальновизнаний і загальноприйнятний
зразок („нормативний” шаблон) для вирішення поточних завдань, їх
відповідності стратегічній меті.
Іншими словами, стратегія суспільного розвитку – це своєрідна надідея,
амбітний план-проект майбутнього, пов’язаний із оцінкою сьогоднішніх
(стартових) позицій, потенціалу, можливостей, ресурсів і загроз. Це план,
пов’язаний із прогнозом стратегії розвитку інших країн і співвіднесення
з їх стратегічними цілями. Нарешті, стратегія – це передбачення шляхів
глобального розвитку, цивілізаційного поступу і нашого місця в ньому.
Коли йдеться про стратегію, йдеться, передусім, про майбутнє. Багато в
чому – ірраціональне, багато в чому – міфологічне, оскільки стратегія –
ідеальна форма для проектування майбутнього, але наповнена змістом.
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У статті аналізуються окремі підходи до визначення
поняття „конфлікт”, „політичний конфлікт”, процес його
становлення в контексті сучасного наукового дискурсу.
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Korohod Jasmina. The theoretical aspects of political conflict
understanding. Some approaches to definition of concepts "conflict",
"political conflict" and the process of its formation in the context of
contemporary scientific discourse are analyzed in the article.
Keywords: conflict, political conflict, the definition of the concept
of „political conflict”.
Короход Ясмина. Теоретические аспекты понимания
политического конфликта. В статье анализируются некоторые
подходы к определению понятия „конфликт”, „политический
конфликт”, процесс его становления в контексте современного
научного дискурса.
Ключевые слова: конфликт, политический конфликт,
подходы к понимаю политического конфликта.
Постановка проблеми. Конфлікти, зіткнення, протистояння є
іманентними складовими розвитку будь-якого суспільства. Неоднорідність
останнього, розбіжності у статусних, рольових позиціях індивідів,
їх прагнення до задоволення широкого спектру інтересів і потреб,
недостатність ресурсів, формують соціальну природу більшості конфліктів.
Визнаючи ідею перманентності конфліктів у нашому житті, ми водночас
розуміємо усю складність цього явища, особливо у сфері політики.
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Проблематика дослідження політичного конфлікту постійно привертає
увагу політичної науки. Причиною труднощів у розумінні місця та ролі
політичного конфлікту у політичному процесі є достатньо широкий ряд
тлумачень його природи та сутності, що обумовлює актуальність даної
тематики.
Аналіз останніх досліджень. Вивченню політичних конфліктів свою
увагу привертало багато вчених. Заслуговують на увагу роботи таких
зарубіжних вчених як Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Боулдинг та ін. Також
вагомий внесок у дослідження проблем конфліктів зробили такі російські
та українські вчені: А. Анцупов, А. Шипилов, Ф. Бородкін, Н. Коряка,
А. Дмитрієв, В. Кудрявцев, Г. Кудрявцев, В. Овчиннікова, В. Семенов,
А. Пойченко, М. Лагунова, Є. Ходаківський, Ю. Богоявленьська,
Є. Головаха, Д. Видрін, В. Танчер, В. Королько, М. Ішмуратов, Т. Грабар,
І. Цимбалюк та ін.
Питання пов’язанні з розумінням конфлікту як динамічного типу
соціальних відносин, а також пов’язаних з потенційно можливим чи
реальним зіткненням суб’єктів на ґрунті тих чи інших суперечливо
усвідомлених переваг, інтересів чи цінностей, які постійно присутні і не
піддаються повному усуненню, в своїх роботах розглядали такі вітчизняні
дослідники: І. Бебешкіна, В. Перебенесюк, В. Небоженко, В. Кремінь,
М. Пірен. Дослідженню політичних конфліктів присвячували свою увагу
і такі вчені: Г. Перепелиця, А. Пойченко, В. Ребкало, О. Хворостяний,
А. Роскошний, М. Цюрупа, Н. Сазонов, П. Шляхтун, О. Бабкіна,
В. Горбатенко, В. Кіпень та ін. У деяких працях простежуються принципові
розбіжності щодо розуміння політичного конфлікту, що свідчить про
розмаїтість змісту даної категорії. Таким чином, можна говорити про те, що
вітчизняна наука ще не виробила єдиного, визнаного знання про сутність
та природу конфліктів, у тому числі політичних.
Цілі та завдання статті. Розглянути витоки політичного конфлікту
та проаналізувати різні підходи до його визначення, з метою поглиблення
осмислення змісту даного поняття.
Основний виклад матеріалу. Політичні конфлікти є досить
поширеними у світовій практиці, тому це обумовлює підвищену увагу до
цього політичного явища. Для аналізу та вирішення проблеми становлення
та розвитку будь-якого явища суспільного життя, необхідно встановити
своєрідну методологічну базу на основі з’ясування первісного змісту
явища, в т.ч. і такого явища як політичний конфлікт.
Вихідним пунктом аналізу політичного конфлікту є визначення
природи поняття „конфлікт” через висвітлення його еволюції. Пошук
витоків конфліктів привертав увагу ще мислителів стародавнього світу.
Перші дослідження конфліктних процесів пов’язані з такими іменами
представників Стародавнього Єгипту, Вавилону, Греції, Китаю – Геракліт,
Конфуцій, Сунь-Цзи, Анаксимандрит та ін. Вони займалися пошуком
не лише витоків конфліктів, а й з’ясуванням більш конкретних причин
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виникнення конфліктів. Так, військовий мислитель і полководець СуньЦзи (VI–V ст. до н.е.) у своєму трактаті „Мистецтво війни” одним з
перших спробував розкрити зв’язок війни та політики, роль суб’єктивнопсихологічного чинника. „Звичайне правило ведення війни, – зазначав
він, – таке: полководець, отримавши вказівку від государя, збирає військо
і зосереджує сили” [14, c. 40].
Платон, Аристотель, Гомер, Демокрит, Цицерон, Лукрецій та інші
представники античної філософії розуміли конфлікт як природний
стан суспільства. Їх бачення конфліктів були обумовлені реаліями того
часу. Крім політичних та психологічних детермінант, мислителями
виокремлюються демографічні, географічні, біологічні, економічні та інші
чинники.
Особливістю конфліктологічних ідей у добу Середньовіччя вважається
їх релігійно-теологічна спрямованість, що була обумовлена пануванням
релігії у суспільному житті. Представниками науково-теоретичних ідей
того часу були Ф. Аквінський, А. Блаженний, Г. Гейне, богослов Тертулліан,
Е. Роттердамський та ін., які проповідували пріоритет релігійної політики
і називали основною причиною усіх суспільних відносин господню волю
і мировий дух.
В епоху Нового часу головною причиною виникнення конфлікту
визнавалась соціальна нерівність. Класик політичної думки Ніколо
Макіавеллі розуміє конфлікт як універсальний і перманентний стан
суспільства, що детермінується ганебною природою самої людини, її
прагненням до необмеженого збагачення. У праці „Володар” він писав, що
„немає міста, де не утвердилися б два начала: панство бажає підкорювати і
гнобити народ, народ не бажає знаходитися в підпорядкуванні і гнобленні;
зіткнення ж цих начал вирішується трояко: або єдиновладдям, або
безвладдям, або свободою” [8, c. 29].
Вперше конфлікт як багаторівневе соціальне явище дослідив
шотландський економіст та філософ Адам Сміт (1723–1790) у своїй
роботі „Дослідження про природу і причини багатства народу”. На його
думку, в основі конфлікту лежить поділ суспільства на класи і економічне
суперництво, які розглядаються ним як дуже важлива рушійна сила
суспільства. Конфлікти вивчали Т. Гоббс в роботі „Левіафан, або матерія,
форма і влада держави церковної і цивільної”, Дж. Локк в праці „Два
трактати про правління”, Ш. Монтеск’є в роботі „Про суть законів”,
А. Токвіль в книзі „Про демократію в Америці”, О. Конт в „Дусі позитивної
філософії”, Ф. Бекон, Ж.-Ж. Руссо та І. Кант, Г. Гегель та К. Маркс,
Д. Дідро, Ф. Вольтер, В. Соловйов, І. Бердяєв, К. Клаузевіц, Ч. Дарвін та
ін. У своєму подальшому розвитку теорія конфлікту постійно спирається
на вихідні ідеї про природу конфлікту, висловлені видатними мислителями
стародавнього світу, Середньовіччя та Нового часу [1].
У науковій думці XX століття співіснують дві парадигми –
функціоналістська та конфліктологічна. Функціоналісти (Е. Дюркгейм,
Г. Спенсер, Т. Парсонс, Е. Мейо, В. Парето та ін.) наголошують на важливості

32

внутрішньої гармонії та упорядкованості суспільства. Для того, щоб
суспільство продовжувало існування, усі його спеціалізовані інституції
мають гармоніювати одна з одною. Цей підхід ґрунтується на уявленнях
про конфлікт як деструктивний процес. Так, наприклад, Т. Парсонс
вважає, що суспільство завжди прагне стану „абсолютної рівноваги”, а
конфлікти – явище аномальне, своєрідна „хвороба” суспільства. На його
думку, головне завдання суспільства полягає в запобіганні конфліктам
та підтримані безконфліктних відносин між його елементами, що зможе
забезпечити соціальну рівновагу, взаєморозуміння та співробітництво
[11, с. 304]. Е. Дюркгейм, досліджуючи проблеми взаємодії суспільства
та індивіда, наголошував, що соціальна солідарність більш нормальне і
універсальне явище, ніж соціальний конфлікт, тому саме в ній вбачав,
критерій суспільного процесу [4, c. 137].
Прихильники конфліктологічного підходу (Л. Козер, Дж. Рекс,
Р. Дарендорф, Г. Зіммель та ін.) розглядають конфлікт як явище цілковито
нормальне й неминуче у суспільстві, що розділене на класи, які мають
неоднакові ресурси. Загальна концепція соціального конфлікту почала
складатися у XIX –на початку XX ст. в роботах німецьких вчених Макса
Вебера (1864–1920) та Георга Зіммеля (1858–1918). Вони довели, що
конфлікти є невід’ємною частиною соціального життя [1]. Г. Зіммель у
своій праці „Конфлікт сучасної культури” (1918) та в інших своїх роботах
виходив з того, що існуюча в суспільстві множинність егоїстичних груп не
роздрібнена, а навпаки, тісно пов’язана між собою тисячами невидимих
ниток. Саме ці перетини групових інтересів помякшують конфлікти та
слугують ґрунтом для стійкості демократичних суспільств. Тим не менше
повністю конфліктів не уникнути, вони є необхідною універсальною
властивістю соціального життя. Саме після наукових парць Г. Зіммеля
в обіг увійшов термін „соціологія конфлікту” [1]. М. Вебер вважав, що
суспільство це сукупність груп різних за статусом. Тому їх інтереси
різняться, що і породжує соціальні конфлікти. Усякі надії на можливість
їх усунення з життя суспільства – ілюзія. Треба визнати неминучість
існування на Землі вічної боротьби одних людей проти інших [1].
Також, засадничою у становленні сучасної західної соціології конфлікту
є праця американського соціолога Л. Козера „Функції соціального
конфлікту” (1956), у якій обґрунтовано позитивну роль конфлікту, який є
своєрідним застережним клапаном системи, котрий дозволяє приводити
соціальний організм у відповідність до умов, що змінюються. Конфлікт
Л. Козер визначав як „боротьбу за цінності та соціальний статус, владу,
матеріальні та духовні блага, у якій метою сторін є нейтралізація та
знищення супротивника”. Проте ця боротьба виконує і позитивні функції.
По-перше, надає можливість для виходу негативних емоцій, по-друге,
люди під час конфлікту краще пізнають один одного, а взаємне пізнання
може трансформувати ворожі відносини у відносини співпраці. Соціальний
конфлікт, на думку Л. Козера, стимулює соціальні зміни, появу нових
суспільних порядків, норм та відносин [11, с. 340].
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Інший представник цього напряму, автор теорії конфліктної моделі
суспільства Р. Дарендорф у своїх відомих працях „Класи та класові
конфлікти в індустріальному суспільстві” (1957), „Сучасний соціальний
конфлікт” (1988) та інших розглядає конфлікт у якості головної категорії
прогресу, тому називає свою соціологічну концепцію теорією конфлікту.
Для нього наявність конфліктів – природний стан суспільства. Не
наявність, а відсутність конфліктів є чимось дивним та ненормальним [1].
Вчений вважає марними спроби ліквідації глибинних причин соціальних
антагонізмів і допускає можливість впливати на зміну специфіки перебігу
конфлікту. А це відкриває перед сучасним суспільством перспективу не
революційних переворотів, а поступових еволюційних змін. „Той хто вміє
справлятись з конфліктами шляхом їх визнання й регулювання, той бере
під свій контроль ритм історії. Той, хто втрачає таку можливість, дістає
цей ритм собі у супротивники” [11, с. 312] .
Наявність теоретичної бази, що визначає природу конфлікту,
закономірності виникнення та особливості функціонування, дозволила
у другій половині ХХ ст. з’явитися новій галузі знань – конфліктології.
Суттєвий вклад в завершення формування конфліктології у якості
самостійної наукової дисципліни вніс ще один американський соціолог –
Кеннет Боулдінг. В книзі „Конфлікт та захист. Загальна теорія” (1963) він
здійснив спробу, спираючись на вже існуючі досягнення в дослідженні
конфліктів, викласти загальну теорію конфліктної взаємодії. Він зазначав,
що всі конфлікти мають спільні зразки розвитку і що вивчення саме цих
спільних елементів може дати уявлення про феномен конфлікту в будьякому його специфічному вияві [16, p. 213].
Починаючи з кінця ХХ ст. проблема конфліктів широко досліджується
у межах різних наук: конфліктології, психології, соціології, політології,
економіки, філософії тощо.
Щодо визначення поняття „конфлікт” (від лат. conflictus – зіткнення),
то у літературі представлені різні тлумачення цього терміну. Аналіз різних
поглядів на визначення конфлікту свідчить про те, що більшість науковців
визначають цей термін через „протиборство”. Конфлікт – це стосунки між
суб’єктами соціальної взаємодії, які характеризуються протиборством
за наявності протилежних мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів,
переконань) чи суджень (думок, поглядів, оцінок і т.п.) [5, с. 24]. Наукове
вивчення конфлікту як соціально-політичного явища активізується
у зв’язку з накопичення великого обсягу теоретичної інформації про
конфлікти і насиченістю емпіричним досвідом – масштабними політичними
потрясіннями (світові війни, економічні кризи, соціальні революції).
Досліджуючи питання про конфлікти в політиці, ми виходимо з того,
що конфлікт є постійним елементом та супутником суспільного розвитку.
Політичний конфлікт – феномен політичного життя та форма протікання
політичного процесу. Політика і конфлікт завжди поруч; вказуючи на
конфліктні ситуації та сприяючи їх вирішенню, політика доводить свою
суспільну доцільність та функціональну здатність (або нездатність).
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Політика починається там, де на основі розходження інтересів
виникають конфлікти, які вона повинна вирішувати [3, c. 11]. У політичній
літературі є різноманітні точки зору щодо визначення поняття „політичний
конфлікт”. Видається вдалим визначення політичного конфлікту
наведене у Політологічному енциклопедичному словнику: „політичний
конфлікт – надзвичайне загострення суперечностей сторін, пов’язаних
з особливостями їх становища в суспільстві, з реальною або надуманою
протилежністю їх інтересів, цілей, цінностей”. Конфлікт характеризується
як засіб взаємодії людей, при якому домінує тенденція протиборства,
ворожнечі, руйнування досягнутої єдності, згоди й співробітництва
[9, c. 173]. Також конфлікт тлумачиться як „зіткнення, протиборство
різних соціально-політичних сил, суб’єктів політики в їхньому прагненні
реалізувати свої інтереси й цілі, пов’язані насамперед з боротьбою за
здобуття влади, її перерозподіл, зміну свого політичного статусу, а також
з політичними перспективами розвитку суспільства” [10, c. 515].
А. Глухова трактує політичний конфлікт як теоретичну і практичну
боротьбу суб’єктів політики: довірених осіб великих соціальних груп,
мобілізованих за допомогою номінації за владу з метою модифікації,
трансформування або збереження соціального порядку. Умовою
реалізації цієї мети є володіння об’єктивованим капіталом (фінанси, право,
репресивний апарат тощо) [2, c. 24]. Змістовне визначення політичного
конфлікту надає І. Федірко, який характеризує політичний конфлікт як
зіткнення, протиборство політичних суб’єктів, обумовлене протилежністю
їх політичних інтересів, цінностей, цілей і намірів, як різновид і результат
конфліктної поведінки сторін (груп, держав, індивідів), які прагнуть
перерозподілу владних повноважень і ресурсів [15, c. 63]. Політичний
конфлікт є виявом боротьби за вплив у системі політичних відносин, за
доступ до процесу прийняття загальнозначущих рішень, за монополізацію
своїх інтересів і визнання їх суспільно необхідними.
Розглянемо також деякі визначення, авторами яких є російські
соціологи та політологи. На думку А. Здравомислова, „політичний
конфлікт це постійно діюча форма боротьби за владу в даному
конкретному суспільстві”. Д. Зеркин визначає політичний конфлікт
як „боротьбу одних суб’єктів з іншими за вплив в системі політичних
відносин, … за все те, що складає владу та політичне панування” [6, c. 443].
Г. Козирєв, аналізуючи різні підходи до розуміння категорії „політичний
конфлікт”, робить висновок про те, що це „зіткнення двох чи більше
суб’єктів політики з приводу влади та владних повноважень. Причинами
політичного конфлікту є несумісні політичні інтереси суб’єктів політики,
їх бажання захопити (утримати) політичну владу, розширити свої власні
повноваження, здійснити тиск на владу з метою вирішення політичних
протиріч” [7, c. 69].
Автор поділяє думку вітчизняного науковця М. Примуша з приводу
визначення поняття „політичний конфлікт”, яке трактується як
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протиборство реальних суспільних сил (агентів), що уособлюються
лідерами, елітами, організаціями, партіями та іншими об’єднаннями та
спільнотами. Це протиборство суб’єктів з різними політичними інтересами,
цінностями, поглядами і цілями, обумовленими становищем та роллю
у системі владних відносин [12, c. 97]. Поняття політичного конфлікту
означає не що інше, як боротьбу одних суспільних сил з іншими за
вплив у інститутах політичної державної влади й управління, за доступ
до ухвалення суспільно значущих рішень, за участь у розпорядженні
ресурсами, за монополію своїх інтересів та визнання їх загальними, тобто
за все, що утворює владу і політичне панування.
Політичний конфлікт є одним із різновидів соціального конфлікту,
специфіка якого зумовлюється особливостями розвитку політичної
дійсності. Але це конфлікт особливого роду, оскільки він, по-перше,
виникає і існує з приводу політичної влади і її функціонування в
суспільстві; по-друге, в політичному конфлікті задіяні не окремі індивіди,
а соціальні групи, до того ж масові: політика існує на тому рівні, де діють
тисячі і мільйони людей зі своїми інтересами; по-третє, політичний
конфлікт найбільш соціально значимий, його наслідки, незалежно від
бажання тих хто не приймає участі в політиці, впливають на усі сфери
суспільного життя [13, c. 71].
Як вид політичних відносин і форма політичного процесу політичний
конфлікт відрізняється від інших тим, що він представляє собою взаємодію
між суб’єктами, пов’язану з існуванням, виявленням, артикуляцією
(висловленням) і реалізацією спільних інтересів, у першу чергу – великих
соціальних груп [12, с. 97]. Державна влада – знаряддя захисту та
здійснення цих інтересів. Тому володіння нею, устрій державних та інших
політичних інститутів, політичний статус суспільних груп та індивідів, що
складають її, цінності і символи влади, її ресурси (матеріальні й людські) є
об’єктом і предметом політичного конфлікту. Звідси випливає трактування
політичного конфлікту не тільки як інституціолізованого, практичнополітичного протиборства, але як і теоретичного та символічного
(культурного) зіткнення в соціальному просторі за можливість впливати
на його модифікації і трансформації.
Висновок. В політичній сфері, в порівнянні з іншими сферами
суспільного життя, конфлікти виникають найчастіше. Причини їх
виникнення знаходяться в самій природі політичних відносин як відносин
влади, заснованих на пануванні одних і підпорядкуванні інших, що й
спричиняє зіткнення й протиборство. Аналіз витоків та різних підходів
до визначення політичного конфлікту сприяє поглибленню осмислення
змісту даного поняття. Що в свою чергу має слугувати розробці більш
ефективних підходів до вирішення політичних конфліктів.
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Стаття присвячена опису ціннісних орієнтирів у формуванні
соціальних сподівань. Три компоненти оцінки впливають
на осмислення майбутніх цілей: досягнення, недосяжність,
потенціальність. Аксіологічний нігілізм абсолютизує практику
індивідуального володіння та знецінює перспективу колективного
співіснування.
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Masjuk Oleh. Social expectations: axiological aspect. This article is devoted to the description of value orientations in shaping
of social expectations. Three components of valuation impact on
comprehension of future goals: achieve, inaccessibility, potentiality.
Axiological nihilism overemphasizes practice of individual ownership
and devalues perspective of collective coexistence.
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Масюк Олег. Социальные надежды: аксиологический
аспект. Статья посвящена описанию ценностных ориентиров
в формировании социальных надежд. Три компонента
оценки влияют на осмысление будущих целей: достижения,
недосягаемость, потенциальность. Аксиологический нигилизм
абсолютизирует практику индивидуального владения и
обесценивает перспективу коллективного сосуществования.
Ключевые слова: достижения, недосягаемость, потенциал,
собственность.
Цінність образу майбутнього можна усвідомити тільки тоді, коли
людині більше не вистачає сили на його втілення. Сподівання є практичним
виразом кінцевого пункту на шляху до особистого щастя. Оцінка його
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значення змінюється залежно від віку, рівня соціального благополуччя
та духовного розвитку. Проте, завжди існують визначальні константи
організації суспільно-часового простору: сім’я, друзі, Батьківщина і справа
всього життя.
Складність осмислення пріоритетів у виборі бажаних благ розкривається
в міфі про царя Мідаса, який втратив все найдорожче і ледь не вмер від
дару обертати своїм дотиком будь-яку річ на золото. Баланс між жадобою
і милосердям в житті людини виступає основою вимірювання цінності
сподівання.
Специфікою процесу оцінки є зростаюча цінність поінформованості
про перспективу життя та ентропія знань про майбутнє. Осмислення
напрямів перетворення потенційного існування індивіда виступає
пріоритетною цінністю в організації суспільних відносин. Відтак,
розкриття аксіологічного підґрунтя формування соціальних сподівань
є актуальною темою для наукового дослідження.
І. Кант деталізує розумову діяльність щодо ідентифікації власності [5],
Ж.-П. Сартр акцентує увагу на бажанні впливу на перспективу людського
буття [7], Ж. Бодріяр збільшує акцент на симуляції темпоральної
активності в організації суспільного простору [2], О. Івін визначає характер
формування оціночних суджень крізь призму логічних конструкцій [4],
Г. Архангельський розкриває основні механізми управління персональним
часом та будівництва планів життя [1]. Метою цієї статті є осмислення
ціннісних компонентів сподівань щодо перспективного співіснування в
суспільному просторі.
До завдань можна віднести визначення складових оцінки сподівання,
розмежування цінності іманентного та трансцендентного потенціалу
людини, розкриття впливу соціальної власності на якість перспективи
існування та встановлення процесуальних компонентів сподівання.
Відправним пунктом визначимо соціальне сподівання як збірний образ
організації майбутнього співіснування в межах суспільного простору.
Цінність сподівання полягає у виробленні еталону змістовної оцінки
перспективних заходів з поліпшення благополуччя життєдіяльності
людини. Основою оцінки сподівання є бажання репрезентувати себе у
світі за допомогою набутих благ.
Спробуємо зорієнтуватись у сподіванні в контексті аналізу його
змістовності. М. Гайдеггер розкриває цінність предмета на прикладі
осмислення вмісту кухля. Він пише: „Піднесене в повному кухлі – пиття
для смертних. Воно задовольняє їх спрагу. Воно звеселяє їх час. Воно
підтримує їх спілкування. Проте підношення в кухлі інколи відбувається
задля жертовного ритуалу. Якщо його зміст – ритуал, воно не задовольняє
спрагу. Воно підіймає на висоту помпезності свята” [8, с. 320]. Наповнення
сподіванням є виразом перспективного стану існування, в якому бажає
бути людина. Цінність полягає у можливості змінювати власне життя в
соціальному просторі за власною волею та спираючись на свої інтереси.
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Як і з кухлем, характер сподівання значно змінюється в залежності від
його наповнення. Вміст подібної „ємності” може задовольняти спрагу
життя, звеселяти та бадьорити, а може і слугувати останньою зупинкою
для „праху людини”.
Соціальна цінність сподівання полягає у кристалізації потенціалу його
носія та оточуючого середовища як сукупності імовірних можливостей
щодо оптимізації існування. Розірваність часової відстані між „Наявне”
та „Потрібне” може заповнюватись за рахунок індиферентних образів
і пасіонарних конструкцій майбутнього. Збільшення часових відрізків
вимагає мобілізації існуючого потенціалу людини задля коригування
умов життєдіяльності. Синтез ціннісних компонентів сподівання дозволяє
визначити конструктивний вплив володіння ресурсами життєдіяльності на
реалізацію трансцендентного потенціалу в контексті оптимізації картини
майбутнього.
Суб’єктивна важливість сподівання базується на патернах як
основоположних конструктах перспективи, осмислених в контексті
наявного особистого та суспільного досвіду. П. Янг стверджує: „Патерн
впорядковує масив інформації та дозволяє вам сприймати предмет
в термінах тотожності; типу, структури, послідовності, організації,
взаємовідносин, прагнень і т. п. Встановлення таких патернів звужує
ваше розумове навантаження, а також забезпечує деяку стабільність в
мінливому світі” [9, с. 31]. Здатність виробляти власні патерни є показником
можливості виходу за рамки спільного сприйняття майбутнього.
Відтак, суспільна іманентність може змінюватись та не співпадати з
індивідуальною трансцендентністю за рахунок вписування сподівання в
суспільний просторі на вольовій основі.
В соціальних сподіваннях можуть використовуватись патерни
теперішнього як існуючі та апробовані стандарти життєвого розвитку. Крім
того, вони конструюються на основі патернів майбутнього і виступають
потенціальними еталонами перетворення власного та суспільного життя.
Конструктивною основою оцінки сподівання є бажання мати власність та
тим самим репрезентувати себе в світі. Акт володіння розкриває потенціал
людини та визначає перспективу її існування. Відтак, до стандартів
моделювання майбутнього можна додати важливість темпорального
опредмечування бажаного образу власного життя.
Ж.-П. Сартр розкриває вказаний процес. Він пише: „Бажання є, як ми
бачили, недостачею буття. Як таке, воно прямо вписано в буття, недостачею
якого воно є” [7, с. 579]. Процес вписування відбувається у вигляді проекту
володіння бажаними атрибутами існування, які вкраплюються в обрану
індивідуальну перспективу. Сподівання постає формою доповнення буття
за рахунок екстраполяції людських можливостей на бажану картину
майбутнього. Оцінка вірогідності володіння ресурсами життя в перспективі
дозволяє формулювати сподівання за межами відчутного горизонту часу.
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Бажання розгортаються у багатовекторну картину особистого
майбутнього за рахунок детальної оцінки об’єктів володіння. Ж.-П.Сартр
зазначає: „З самого початку три великі категорії конкретного людського
існування виступають перед нами в їх початковому відношенні: діяти,
мати, бути” [7, с. 579]. Людина визначає перспективність володіння
знаннями, речами, відносинами за рахунок встановлення їх вагомості у
власному житті.
Розкриття загального обліку мозаїчної картини бажання обертається
навколо оптимізації буття для себе та навколо себе. Позиція „Діяти, мати,
бути” порівняна зі стратегіями витрати персонального соціального часу.
Спираючись на власні ціннісні орієнтири, людина може накопичувати та
віддзеркалювати соціальний час. Вектор сподівання постає виразником
основних ціннісних пріоритетів людини в розвитку особистого майбутнього.
Опора на цінність перспективи володіння дає змогу визначити
специфіку діяльності в сподіванні. І. Кант розділяє емпіричне та розумове
володіння, що поєднується вольовим актом перетворення „зовнішнє–
моє” [5, с. 170]. Аналізуючи вказані форми власності, можна виокремити
три складові діяльності в сподіванні: потенціал розширення і збереження
власності, вольовий акт привласнення та предмет володіння. Вказані
елементи є оціночними фільтрами, які визначають параметри майбутнього
благополуччя людини. Емпірична власність використовується у визначенні
іманентного потенціалу людини.
І. Кант визначає три моменти початкового придбання: захоплення,
об’ява, привласнення [5, с. 171]. Подібні елементи можна екстраполювати
на процес опредмечування об’єкта сподівання. Ресурсне накопичення як
форма покращення життєдіяльності дозволяє переоцінити перспективу
майбутнього за фактом привласнення або втрати здобутків. Особливе
місце в цьому сенсі займає феномен соціальної власності як потреба
довгострокової та конструктивної репрезентації в свідомості інших людей.
Утримання права власності на частку дійсності після себе є спробою
нематеріального накопичення особистої перспективи наперед.
Еліксир безсмертя є найціннішою складовою сподівань людини.
Яскравим прикладом аксіологічної екстраполяції особистої перспективи
є сюжет роману Оскара Уайльда „Портрет Доріана Грея”. Поєднання
цінностей особистої та культурної репрезентації людини в майбутньому
постає синкретичною моделлю реалізації сподівань в суспільному просторі.
Пошук філософського каменю є формою реверсного привласнення частки
бажаної картини життя поза межами власного існування. Спланована
ретенція є основною репродуктивною цінністю у вписуванні життєвої
позиції в сподівання. Перетворення емпіричної власності на соціальний
капітал підкріплює право володіння в перспективі. При цьому, в окремому
випадку продуктом сподівання може виступати синтез емпіричної та
розумової власності за рахунок зворотного переходу „моє – зовнішнє”.
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Важливе значення в формуванні сподівання відіграє цінність володіння
інформацією про майбутнє. По-перше, впорядкування напрямків пошуку в
межах відомого потенціалу оптимізує продуктивність людської активності.
По-друге, візуалізація результатів перспективної роботи виступає
стимулом планування життя наперед. По-третє, сподівання постає
фундаментом трансцендентного пізнання за рахунок якого людина зазирає
за межи власних сил і можливостей в темряву невідомого майбутнього.
Е. Гуссерль пише: „Все природне пізнання, донаукове та, тим більш,
наукове, є трансцендентне об’єктивуюче пізнання; воно покладає об’єкти
як існуючі, претендує на те, щоб визначити положення речей в пізнанні,
які в ньому не є „істинному сенсі дані”, йому не „іманентні” [3, с. 105].
Вихід за межи даності розкриває потенціал людини в її взаємодії з
соціальним світом і допомагає відтворити більш оптимістичні сподівання.
Ірраціональний оптимізм є стрижнем конструювання подібних моделей
майбутнього на індивідуальному рівні.
Пізнання майбутнього через сподівання є процесом синтезу чуттєвих
образів та розумових моделей організації особистої перспективи. В цьому
випадку зберігає актуальність вислів царя Соломона: „Той, хто примножує
знання, примножує скорботу”. Апріорні сподівання, сформовані на
чуттєвих образах майбутнього, мають більшу цінність так, як дозволяють
сперечатись з суб’єктивно обґрунтованими зовнішніми обставинами та
фатальним збігом подій.
В дослідженні аксіологічного аспекту сподівання важливе значення
має досяжність як змістовний елемент вказаного феномену. Порівняльна
оцінка накопичення атрибутів оптимального потенціалу існування вносить
практичні „дороговкази” у формування особистих сподівань. Цінність
досяжності в оцінці майбутнього є виходом на „фінішні стяги”, які постають
кінцевою формою в осмисленні особистої перспективи на певному
проміжку часу. Г. Ріккерт стверджує, що: „Будь-який суб’єкт, який бачить
цінності в благах, ставить собі певну мету, при чому прагнення до неї буде
тільки тоді здаватись йому осмисленим, якщо він або досягне своєї мети,
або наблизиться до її здійснення. Говорячи інакше, воля його спрямована
на завершення прагнення” [6, с. 369]. Важливість реалізованого сподівання
порівняна з задоволенням та є короткостроковою репрезентацією власної
персони у видимій перспективі. Відтак, закінчений характер сподівання
додає змісту соціальній активності.
Оцінка наявних звершень закладає дієву основу в реалізацію програми
сподівання. Якість втілення бажаного майбутнього розрізняється в
межах порівняння з власними успіхами та досягненнями інших членів
суспільного об’єднання. Г. Архангельский описує ставлення до найвищих
успіхів: „Древні греки писали на могилах не дві дати, народження та
смерті, як ми, а одну. Дату найвищого піку життя людини, день його
найвищого досягнення. Для полководця це, можливо, день його великої
битви; для поета – день першої постанови його трагедії. Для цій події була
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спеціальна назва – „акме”, в буквальному значенні „вершина” [1, с. 31].
Акме-сподівання є відображенням життєвої позиції людини, спрямованої
на захоплення корисних ресурсів життя та репрезентацію в суспільному
просторі. Концентрація вписування бажань в картину буття еквівалентна
наявному потенціалу людини та його вичерпності.
Інтерпретація ставлення людини до майбутнього дозволяє окреслити
два унікальних аксіологічних проява в процесі формування особистих
сподівань. По-перше, стандартизація темпоральної складової вказаного
феномена, що виражається в необхідності певної стабільності в
перспективі. Навіть бунтарі та мандрівники мають речі, з якими не можуть
розлучатись за будь-яких обставин (стабільна можливість змінювати
своє життя). Бажання тягнути за собою тягар надбаних стандартів є
проявом потреби у самозбереженні та відповіддю на динамічні сплески
соціальної активності навколо власної персони. Відтак, аналіз поглядів
на майбутнє визначає цінність набутих стандартів життя та необхідність
їх використання в перспективі.
По-друге, ірраціональною та суперечливою складовою моделі
майбутнього виступають мрії про недосяжні зміни в людському житті.
Обмеженість умов мобільності в суспільному просторі формує образи,
в яких людина у своїй уяві здобуває новий статус за допомогою
дива. Сподівання виступає механізмом наближення та реалізації
малоймовірного майбутнього в іманентних умовах теперішнього. Цінність
малоймовірних сподівань полягає у можливості мобілізувати зусилля
людини за допомогою вольової концентрації в поході до найбільш бажаної
мети. Попри це, вказані зусилля можуть мати як конструктивний, так
і деструктивний характер. Заперечення можливості вписувати власні
образи в загальну картину буття змінює представників громади та
маргіналізує соціальні сподівання. Класичним прикладом відірваності
від реальності буття у формуванні особистої перспективи є „подвиги”
О. Бендера в погоні за мрією про Ріо-де-Жанейро та референтною групою
в „білих штанях”.
Системне та організоване незадоволення цілісного комплексу потреб
та людських бажань веде до руйнації конструктивної площини сподівань.
Вони набувають форми очікувань та сигналізують в суспільний простір
про вичерпання потенціалу життєвих сил. Розкриваючи логічну структуру
оціночних суджень, О. Івін виділяє три еталонні параметри: „Характер
абсолютних оцінок представляється символами G („добро”, „позитивна
оцінка”), H („зло”, „негативна оцінка”) та І („байдужість”)” [4 ,с. 52]. Взявши
за основу цю конструкцію, у визначенні структури цінностей сподівання
можна встановити три стандарти оцінювання: досягнення, недосяжність
та потенціальність.
Протиріччя „досягнення–недосяжність” в формуванні образу
майбутнього знімається за рахунок трансцендентного акме-очікування
(кульмінаційного дива). Виділяються очікування незаслужених благ.
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Приклад подібного меседжу міститься в мистецькому моделюванні дитячої
поведінки: „Прилетить чарівник на голубому гелікоптері та безкоштовно
покаже кіно”. Епіцентр реалізації бажаної перспективи переноситься за
межи вольової активності та прив’язується до малоймовірних соціальних
перетворень.
Наявність невдалого досвіду співставлення власних звершень
з досягненнями інших учасників взаємодії орієнтує людину на
пошук компенсації та прив’язування до дисгармонічних патернів:
„Перевернеться і на нашій вулиці вантажний автомобіль з пряниками”.
Самореалізація щодо досягненні бажаних результатів відбувається на
основі підтримки віри у випадкову вдачу в житті людини. Використання
дисгармонічних патернів знецінює сподівання як основу формування
колективної перспективи. Аксіологічний нігілізм впливає на розвиток
хаосу в майбутньому. Вічні цінності втрачають зв’язок з практичними
умовами життя, що виносить стабільність за рамки осмисленого часу
існування суб’єкта.
Структура ціннісних орієнтирів суспільства та динаміка їх змін
розкривають ступінь конструктивності майбутніх пріоритетів. Феномен
вакууму суспільних цінностей знецінює значення колективних сподівань
та визначає пріоритет індивідуального захоплення перспективних
горизонтів. Суб’єктивне майбутнє отримує прерогативу одного власника.
Перехід від патернів до практик збільшує динаміку зміни ціннісних
орієнтирів в суспільстві та акцентує увагу на оцінці діяльності людини
щодо її індивідуальних досягнень. Орієнтир на практичну активність
народжує гіперреальні моделі сприйняття і оцінки перспективи.
В сучасному українському суспільстві отримали надмірну популярність
спроби синтезу симуляції та процесу формування сподівань. Відтворення
майбутнього за рахунок симуляції оволодіння бажаними благами та
привілеями: „Уяви, що тебе підвищили і отримаєш просування по службі”.
Ж. Бодріяр визначає симуляцію як: „Породження моделями реального,
позбавленого походження та реальності: гіперреального” [2, с. 16].
Симулювання акту заволодіння є тренуванням у досягненні об’єкту
сподівання, а симулювання володіння благами є підміною та самообманом.
Тривалість обману обмежена можливостями його підтримки.
Тонка межа у візуалізації бажаних перспективних цілей вирізняється
застосуванням власної волі або нав’язуванням сторонніх вподобань щодо
організації та перетворення особистого майбутнього. На цій основі можна
визначити важливість оцінки не тільки потенційних можливостей, а й
актуального досвіду та його впливу на життя людини.
Підбиваючи підсумки зазначимо, що ціннісна основа сподівання
міститься у волі до зміни майбутнього за власним сценарієм. Моделювання
цього феномену спирається на патерни як стандарти соціальної поведінки,
що визначають координацію спільних дій в громаді в межах відчутної
перспективи.
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Малоймовірні та акме-сподівання дозволяють оптимізувати потенціал
людини щодо втілення бажаного стану особистого існування та оцінки
якості майбутнього життя. Мірилом оцінки сподівання є відношення до
власності та її перерозподілу в суспільному просторі. Якщо привалювання
емпіричної власності збільшує накопичення іманентного потенціалу,
то розумова власність визначає трансцендентний характер володіння.
Управління використанням потенціалу людини дозволяє визначити рівень
конструктивності та можливість відтворення сподівань. Потенціал та воля
до змін є стрижневими аксіологічними елементами даного феномену. Вибір
між буттям для себе та для інших визначає темпоральну спрямованість
людських дій та актуалізує осмислення буття після себе.
Бажання створити внесок в суспільний простір після закінчення
власного існування вимагає витрати життєвого ресурсу на інших людей
за рахунок зміни ідентифікації власності „моє” на „моє в спільному”.
Аналіз та оцінка векторів формування сподівань ґрунтується на наявних
об’єктах власності та можливості їх передачі. Втрата патернів організації
людської поведінки дискредитує значення колективних сподівань та
стимулює розгортання буття для себе на всі існуючі процеси в суспільному
просторі. Аксіологічний нігілізм сьогодення впливає на хаос в майбутньому
житті суспільства. Зменшення здатності до кооперації збільшує кількість
небезпек існування та обмежує термін осмислення наявної перспективи.
Цінність сподівання полягає у можливості розробляти патерни
майбутнього, які змінюють якісний рівень людської взаємодії. Реалізація
оціночного комплексу „воля – власність – потенціал” закріплює
можливість вписування людських бажань в буття на основі ідентифікації
власного внеску в справу сумісного благоустрою.
Перспективи подальшого дослідження включають в себе осмислення
пізнавальних механізмів аналізу майбутніх змін крізь призму формування
індивідуальних та колективних сподівань.
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Стаття містить результати дослідження факторів і вимірів
історичного процесу, в тому числі – особливостей, принципів
саморуху та спроб свідомого управління суспільними процесами.
Розкрито авторська позиція щодо бачення можливих шляхів
комбінування оптимізації суб’єктивних впливів і розгортання
об’єктивних закономірностей. Їх врахування необхідне для
ефективного використання ресурсної бази, організації впливу як
з метою стабілізації та розвитку влаштовують тенденцій, так
і з метою трансформації (локалізації, ліквідації, перемикання)
небажаних трендів.
Ключові слова: історичний процес, виміри історичного процесу.
Shedyakov Volodymyr. Correlation of the social dimensions of
the historical process. This article contains the results of research of
factors and dimensions of the historical process, including features,
principles of self-motion and conscious attempts to control social
processes. The author's vision of the possible ways of optimization
combining of subjective influences and deploying of objective
regularities is revealed. Their consideration is necessary for the
effective use of the resource base, organization of influence with the
purpose of stabilization and development as well as with the purpose
of transformation (localization, eliminating, switching) of unwanted
trends.
Keywords: historical process, dimensions of the historical process.
Шедяков Владимир. Соотношение социальных измерений
исторического процесса. Статья содержит результаты
исследования факторов и измерений исторического процесса, в
том числе  особенностей, принципов самодвижения и попыток
сознательного управления общественными процессами.
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Раскрыты авторская позиция относительно видения возможных
путей комбинирования оптимизации субъективных влияний
и развертывания объективных закономерностей. Их учет
необходимо для эффективного использования ресурсной базы,
организации влияния как с целью стабилизации и развития
устраивают тенденций, так и с целью трансформации
(локализации, ликвидации, переключение) нежелательных
трендов.
Ключевые слова: исторический процесс, измерения
исторического процесса.
„Історія навчає навіть тих, хто у неї не вчиться;
вона їх провчає за невігластво й нехтування нею”.
(В. Ключевський)

Історія вже досить повно виявила переваги та недоліки різних
моделей суспільного устрою. Отже, є можливість, наприклад, уточнити
інтеграційну модель і вибудувати більш органічне уявлення про прогрес.
Тобто, при прийнятті рішень щодо формування конкретних управлінських
композицій свідомо корегувати стратегію, тактику та оперативне
мистецтво здійснення як пострадянського транзиту, зокрема, так і
суспільного розвитку взагалі. Вивчення ролі як основних закономірностей
антропо- і соціогенезу, так й історичних випадковостей відбувалося
здавна, допомагаючи накопиченню потенціалу знання про можливе і
невідворотне, баченню та використанню шансів. При цьому уважному
розгляду піддавалася як об’єктивна логіка подій [1-4], так і особливості
соціальної дії як найважливішого чинника впливу на історичний процес
[5-10]. У рамках кожного істотно відмінного від інших підходу до
трактування людського і суспільного розвитку неминуче вироблялися свої
погляди на зміст, переваги та недоліки революційних й еволюційних форм
руху, а також загальні інтерпретації минулого, сьогодення та можливих
перспектив [11-13].
Можливості розгортання історичного процесу та визначення
мегатрендів суспільного розвитку базуються на єдності процесів циклічних,
хвилеподібних, оборотних і необоротних, поступальних (прогресивних
або регресивних), прогнозованих і непрогнозованих, стихійних та
цілеспрямованих, отже некерованих, самокерованих і керованих тощо
[14-15]. Однак, суттєвим для результатів процесу є рівень відповідності
систем управління керованими процесами. Безумовно, визначальним
фактором історичних трансформацій конкретного культурноцивілізаційного світу стає як вектор зацікавленості соціально активних
груп історичного процесу, так і їх озброєність передовими знаннями та
навичками. Більше того, згідно з дослідженнями деяких палеонтологів

48

навіть і зародження людського суспільства з його „первісним комунізмом” –
це прямий наслідок успішних „революцій” проти ієрархії приматів [16].
Таким чином, співвідношення революційних і еволюційних моментів
стало важливою характеристикою людської історії [17-25]. При цьому
усвідомлення як крихкості та пріоритету суспільства й особистості
людини в антропо- і соціогенезу, так і взаємозалежності складних
синергетичних процесів (відповідно ідеям В. Вернадського, П. Флоренського,
К. Ціолковського та ін.) вимагає й узгодженості дій усього людства в
подоланні громад проблем, і дбайливого ставлення до кожного з ціннісносмислових комплексів окремих культурно-цивілізаційних світів, що
перешкоджає асиміляції та культуртрегерству.
Спеціально досліджувалася залежність співвідношення переваг і
недоліків моделей „революції згори/знизу” від конкретних умов, завдань
і проблем проведення перетворень, вивчалися особливості здійснення
переворотів і захоплення влади змовниками. Одне з найбільш поширених
узагальнень трактувань еволюційного і революційного стосовно науці
отримало класичну форму в дослідженнях Т. Куна (особливо „нормальної
науки” і періоду зміни парадигм) [26]. Існує й обширна традиція вивчення
відмінностей науково-технічного прогресу і науково-технічної революції,
інтенсивних та екстенсивних факторів розвитку. До того ж, неодноразово
зазначалося, що успішне виділення пріоритетів здійснення стратегічного
тиску в напрямку оптимізації дій з втілення моделей суспільного розвитку
вимагає врахування очікувань і сприйняття населення (насамперед, на
основі фундаментальних ціннісно-смислових комплексів свого культурноцивілізаційного світу) [27-31]. Особливе значення мало вивчення
закономірностей і випадковостей щодо катастроф та їх застосування до
соціальних процесів, формування і трансформаціям емоційного інтелекту
суспільства. Протягом історичного процесу релігійні течії давали надію на
відплату і порятунок. Ряд філософських підходів вчив миритися з наявним.
У протестному русі накопичувалося як шалений заперечення існуючого
й ідеалізація бажаного, так і комбінаторика вимог щодо оптимізації руху
від одного до іншого.
Вдумливим опрацюванням деталей і помітною формою відрізнялися
погляди М. Бакуніна, П. Кропоткіна, Ю. Мартова та ін. З’явилися і
програми „консервативних революціонерів” у стилі Отто фон Бісмарка або
П. Столипіна. Сформувалися консервативні, ліберальні і соціалдемократичні як генералізовані, так і особливі погляди на цей об’єкт. У
вітчизняних традиціях особливе місце належить марксової спадщині.
Відповідно, культивувалося ставлення до революцій, як до „локомотивів
історії” та насильства як „повивальної бабці історії”. Проводилося
розрізнення революційного повстання і від переворотів, і від тактики
поступових перетворень. Яскравою концентрацією уявлень стали роботи
„Марксизм і повстання”, „Поради стороннього”, „Квітневі тези” В. Леніна.
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Серед інших марксистів зустрічалися значні розбіжності в трактуваннях:
від поглядів Г. Плеханова до А. Грамші.
При постмодерні термін „революція” все частіше застосовується щодо
явищ, які в умовах високого Модерну на цей статус зовсім не „тягнули”,
вирішуючи, зокрема, питання переходу влади зовсім не від одного класу
до іншого, а лише між елітними угрупованнями (всередині країни) і
підвищення ступеня підпорядкованості глобальних лідерів (поза нею).
Безумовно, за часів різноманітного „оксамиту” набагато важливіше ніж
раніше стали фактори використання соціальних мереж, співвідношення
позицій агресивної меншості та пасивно-байдужої більшості, а також
зовнішніх для даного культурно-цивілізаційного світу сил. Відповідно, для
підготовки та проведення „оксамитових” подій істотне значення набули
практики соціального та індивідуального маніпулювання, технології
навіювання/самонавіювання, що апелюють до підходів непрямих дій,
м’якої сили, гнучкої влади тощо.
Отже завдання цієї статті – виклад результатів дослідження факторів
і вимірів історичного процесу, в тому числі – особливостей, принципів
саморуху та спроб свідомого керування суспільними процесами.
Як відомо, всяке живе явище є принципово суперечливим та
незавершеним. І ця незавершеність сутнісних сил в людині, її відкритість
до розвитку корелює з різноманітністю моделей суспільного устрою.
Відповідним чином багато вимірність і специфіка конкретного рівня
всезагальності форм історичного процесу досягається в процесі саморуху
суспільства. Причому соціальні явища, гнучко реагуючи на умови та їх
зміни, переймають риси своїх фундаторів та акторів, відбиваючись у
численних уподобаннях. Втім, особливістю нинішнього етапу соціогенезу
стала та обставина, що результати цілеспрямованого і випадкового
впливу людського суспільства на навколишнє середовище досягли якості
і масштабів порівнянності з наслідками природних катаклізмів. Крім того,
на думку дослідників, вкрай істотним стає сьогодні, що стан суспільства
посуває до використання термінології швидше з ряду відчуження,
ніж експлуатації [32, р. 7], а творча активність виявляється все більш
вплетеною в рутинну роботу.
Отже суспільство постсучасності передбачає якісно нові моделі
глобальної конкуренції, ефективне володіння якими вимагає більш
повного використання саме творчих можливостей людини (та часткового
зняття стану відчуженості особистості) і відповідної моделі модернізації
та розвитку країни. Сьогодні, з одного боку, соціальні та індивідуальні
особливості людини – визначальний фактор отримання і привласнення
додаткової вартості, а також розвитку культурно-цивілізаційного світу
(коли знищення або трансформація свідомості людини може ліквідувати
цілі напрямки розгортання), з іншого ж, – „кількісно визначити частку
конкретного творчого працівника в новому креативному продукті
принципово неможливо” [33, с. 140].
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Кожен етап соціальної еволюції відкриває (поряд з іншими) і потенційно
оптимальний сценарій, який часто відкидається при самій активній участі
прогресивних сил (спраглих пришпорити історичний процес). Й під тиском
різноманіття моделей соціального управління можливе як випередження,
так і запізнювання форм (зокрема, соціальних) стосовно змісту історичного
процесу, – аж до фіксації негативних або позитивних мутацій при „зняті”,
скиданні форми та „перетворенні формою змісту”, а також загальності
перетворенно-ірраціональних форм (до їх переходу в „знятий” стан).
Причому форма більш глибокої сутності може породжувати власні форми
руху, а кожна з суспільних форм історичного процесу може проходити
ряд етапів розвитку: класично закономірних або інверсійних. Відмінність
громадських форм зародження нового: його буття в єдності з колишнім –
самостійного його буття на підставі колишнього – його окреме існування,
але в колишніх формах, а також набуття власних форм і розвиток до рівня
саморушній громадської субстанції історичного процесу, – породжує
адекватні форми і відкидає відповідні своїм соціальним змістом історичні
„тіні”.
На наш погляд, вдалим є термін запропонований для характеристики
подібних змін соціального середовища О. Буторіною. На її думку, були
суспільства творення і накопичення. Потім – „суспільство споживання”
(1920-ті, Фромм). Потім – „суспільство переживання”, коли головне –
отримати задоволення і настрою своєму догодити (1990-ті, Шульце). А тепер
ось – суспільство кліка. Головне – „клікати” мишкою та подорожувати у
Мережі, в один-два кліка отримуючи те, на що раніше йшли роки навчання
та розумової праці [34]. Разом з тим наростає відповідна відмінність
ціннісних та поведінкових ієрархій людей, що приймають і виконують
рішення (приймаючи перетворену форму „натовпо-елітарної” концепції
світу). Поширення саме такого світосприйняття розбещує і спотворює
культуру, підриває духовно-етичні основи напруженої праці та аскези.
Втім, на сьогодні поведінкові та структурно-системні стандарти
лідерських груп світу вже вироблені, а „світове село”, все помітніше
відстаючи в темпах росту і втрачаючи свою історичну суб’єктність,
перестає виробляти глобально значущі соціальні інновації. Отже, саме в
зоні напівпериферія та активного цивілізаційного діалогу можна очікувати
серйозні знахідки. Причому всезагальність, досягнута капіталом в еру
індустріалізму (модернізму), зберегла, тем не менш, і ніші для відтворення
на інших засадах. Втім, як відомо, народи, що потрапили в „турбулентний
завихрення” історії, виділяються не стільки рівнем ефективності, скільки
екзотикою соціальної структури і політичної організації. І глобальна
спільність демократичних ритуалів приховує часом абсолютно різний
зміст. Все помітніше стає виникнення світу, який складається з досить
різнорідних частин; що віддаляються один від іншого в координатної
сітці соціального вибору; підходів, які випливають з пріоритетів свободи,
демократії, прав людини або виділяють як першочергову мету досягнення
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стабільності, ресурсної безпеки та розвитку. У цьому світі, найчастіше,
саме цими специфічними рисами мозаїки нинішніх трансформацій істотно
трансформується соціальна дійсність і ресурси інформаційного впливу,
задається сам характер виникаючих варіантів ефективної соціальної
інженерії [35-37].
Повернуться в „історичний потік” за умов модерну легше, ніж зійти
з нього на свою стежку. Інша справа – постмодерн з його плюралізмом
та культивованими різноманітністю. І тут співвідношення особливого
і загального в організації інформаційних впливів в умовах складання
української моделі соціального лада може виявитися вкрай незвичним. У
той же час, з точки зору аналітичної школи Е. Гідденса, навіть соціальні
відносини вже неможливо сприймати як об’єктивну даність – вони
не успадковуються, а створюються людиною, що веде до зростання
невизначеності та ризику, але в той же час і відкриває нові можливості
[38, р. 33].
Розуміння історії як циклічного, а не лише лінійного процесу і визнання
інноваційно-синергетичного характеру нового циклу змінює уявлення
про суспільний прогрес, посилює необхідність створення умов творчості
виробничої та соціальної. При цьому постійні зміни в діяльності потребують
інноваційного управління, ініціюють елементи самоврядування та
самодіяльності з їх синергетичністю, самоорганізацією. Незважаючи
на певні додаткові складності, різноманітні втілення конкретних форм
оптимальної реалізації інформаційних впливів, як правило, передбачають
у цих обставинах широке застосування алгоритмів сценарного, проектного
та варіативного підходу до втілення м’якої регуляції. Втім, суттєво
відрізняється характер поведінки культурно-цивілізаційних світів з
домінуванням більш агресивних/консервативних ціннісно-смислових
комплексів.
За спостереженнями Т. Куна, початок політичної революції – в
усвідомленні неадекватності політичних інститутів існуючої середовищі
[26, c. 128]. Можна констатувати, що поява „турбулентних завихрень”
в історії, революцій, є об’єктивною – як об’єктивні і реформи. Інша
справа, що самий дух революційності, якість „локомотива історії” давно
перейшло до відносин іншого плану, і спроби диктатури будь-якої
групи в середньорозвинених суспільствах часто стають регресивними,
контрпродуктивними. Причому наш час формує уявлення про
революційність як постійну, а не виняткову ознаку історичного процесу.
Це позбавляє привабливості „видимі”, кроваві революції. Ця форма
виявляється неефективною, витратною, застарілою. Й, зрозуміло,
революція взагалі далеко не обов’язково повинна асоціюватися з біжучим
і стріляючим на ходу матросом. Одвічним є підхід: „закономірність
історичного явища обернено пропорційна його духовності”, –
котрий знаходить новий зміст в період глобальної трансформації, де
перемежовуються, взаєморезонують та взаємообмежують суперечливі
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тенденції, і ні від однієї з них не можна абстрагуватися без шкоди для
аналізу (на відміну від Модерну).
Відповідно, питання про критерії соціального прогресу поки не
отримало однозначного рішення. Залежно від розглянутої епохи та
сфери суспільного життя він з необхідністю буде міняти свій зміст, який
особливо глибоко трансформується в наш час. Відтак доцільно погодитися з
А. Бутенко, який з цього приводу пише: „Саме тому, що ... не розмежовуються
якісно різні смуги суспільного прогресу, виявляється односторонньої як та
позиція, згідно з якою розвиток продуктивних сил, продуктивності праці
розглядається в якості загальсоціологічного критерію суспільного прогресу,
так і та, відповідно до якої розвиток людської особистості висувається як
такого завжди застосовного критерію” [40, c. 60-61]. Відповідно, зовсім
не якісь формальні конструкти, а якість життя та можливості творчості
мають визначати показники прогресу країни; нові горизонти розвитку
відкриваються тим державам, в яких суспільний лад максимально
сприяє реалізації творчого потенціалу населення. Новий тип економічного
розвитку висунув на перший план творчу постать, таланти й здібності
якої є основними двигунами науково-технічного прогресу. Водночас, сам
розвиток техніки здебільшого орієнтується на якості особистості. Звідси
випливає актуалізація проблеми мотивації праці, створення умов для
розвитку особистості працівника, реалізації його талантів і здібностей у
процесі виробництва. В умовах же інверсії розвитку (коли не громадянське
суспільство створює державність, а держава забезпечує доформування
та функціонування громадянського суспільства) розвинена громадськість
передбачає досягнення певного економічного рівня. Подолання монополії
„позаморальної” моделі діяльності, зростання антропоцентристських
тенденцій збагачує творчий потенціал: людина вміє і знає більше, ніж
усвідомлює.
Безумовно, постсучасність містить вкрай серйозну загрозу безцільної
втрати творчих сил та потенціалу нації, але може стати ренесансом
багаторівневого розвитку, коли з’являються нові характеристики
структури світовпорядкованості. Відмова ж від свідомого вибору, його
затягування – означає вибір стихійний, здійснюваний на практиці при
вирішенні дрібних поточних питань, тому – суперечливий, витратний,
неоптимальний. Якщо не вирішуєш сам – вирішують за тебе. Тільки
це означає втрату суб’єктності та використання тебе в своїх цілях,
маніпулювання тобою.
Критерій суспільного прогресу, таким чином, за самою своєю суттю
повинен проникати в усі найважливіші сторони соціального розвитку, бути
конкретно-історичним, тобто складним, комплексним і цілісним. Тільки
тоді він дозволяє встановлювати дійсне місце того чи іншого соціального
явища в історії, виявляти справжнє співвідношення динамічних змін у
суспільстві. І тільки тоді він може розглядатися в якості універсального для
даної смуги історичного часу. У відповідності з уявленнями про критерії
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суспільного прогресу можна визначати і критерій соціального регресу.
Втім, оскільки регрес, як і прогрес, також є явищем багаторівневим, він
буде по-різному виражатися стосовно конкретного індивіда, соціальної
групи, нації, країни, людства. Причому для одних елементів соціального
організму він може в певний час бути абсолютним, для інших – тільки
відносним. На тлі соціального регресу для певних груп та/або суб’єктів
може здійснятися підйом. Більш того, соціальний регрес стає обов’язковою
передумовою не тільки ефективного захисту окремих приватних інтересів,
але й розвитку для певних груп і/або суб’єктів. А основою суспільного ладу
в конкретних історичних умовах може бути відмова від розвитку. Втім,
головною відмінністю соціального регресу вважається те, що це поняття
не застосовується до історичному прогресу в цілому, хоча і вказує на один
з найважливіших його моментів.
В цілому суспільний регрес можна позначити як спадну лінію розвитку
в соціальних процесах, що виражає зниження рівня їх організації,
зворотній рух або застій, розкладання, повний розпад даного суспільного
організму. Причини регресу можуть лежати як в самому явищі, так і зовні
(кризові моменти в способі виробництва, системі політичних відносин,
суспільної моралі, абсолютизації будь-яких ідеологічних принципів
або насильницьке вплив, поневолення одного народу іншим народом з
менш розвиненою культурою). Звідси критерій регресу можна бачити
як у зниженні рівня розвитку матеріального виробництва, трудових
відносин, стійкому уповільненні його темпів зростання, так і в обмеженні
розвитку духовної культури (наприклад, ідеологічними табу), отже, і самої
людської особистості. Так само, як при визначенні критерію прогресу, тут
вирішальне значення набуває історичний підхід, всебічний аналіз даного
соціального явища, його складових, умов його існування.
Життєдіяльність суспільства неможлива без ритмічного виникнення,
розвитку, трансформації та зникнення його певних елементів (індивідів,
знарядь праці, соціальних груп, класів, суспільних відносин), тобто
без деградації, відносного регресу, які є невід’ємною частиною будьякого періодичного процесу. У цій забезпечення ситуації стабільного
стан розвитку передбачає культивування продуктивної соціального
середовища, відторгає зовнішні і гасить внутрішні антагонізми, що
перетворює протиріччя в рушії розгортання і підтримуючої перспективні
інновації. Фіксацію цих змін і покликані забезпечити реформи. Хоча
процеси соціально-економічні, соціально-політичні та технологічні
проходять зовні ідентичні зміни, тим не менше, їх фази, найчастіше, не
збігаються хронологічно.
Механістична наука зображала біосоціальні процеси як унікальне
явище протидії другому закону термодинаміки. У цілому ж передбачалося
абсолютне домінування тенденції до зростання випадковості та ентропії.
Виявлення періодів циклу дозволило перейти до більш конструктивного
зображенню біосоціальної динаміки. Тепер об’єднавчий принцип можна
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угледіти швидше не в стабільному стані, а в динамізмі неврівноважених
систем, „стабільної нестабільності”. Саме відкриті системи всіх рівнів на
сьогодні розглядаються як носії комплексних ознак загальної еволюції,
забезпечують придбання нею новітніх динамічних режимів складності.
Причиною й умовою саморозвитку структурованих цілостностей
виступає наростання їх нестійкості на рівнях більш високої організації
і компенсація цього через прискорення функціонування і розвитку.
Механізм саморозвитку відкриває можливість підходити до циклу як
до певної інваріанті ступенів історичного розвитку (в т.ч. – ступенів
невпорядкованості). У цілому еволюція трактується як багатоаспектна
коеволюція (сполучена еволюція), як закономірний природно-історичний
процес, названий Е. Янчем „універсальним розгортанням”. Особливе місце у
вдосконаленні еволюціонують систем стратегії займає функція автопоезіса
(autopoiesis), що означає здатність до самовідтворення і збереженню
автономії відносно навколишнього середовища. Протилежність
автопоетичних системам представляють „allopoietic sistem”, наприклад
машина, функціонування якої задається ззовні.
Таким чином, необхідно констатувати, що форми соціальних
інновацій мають ретельно відбиратися і забезпечувати саморозвиток
на основі ціннісно-смислових комплексів по мірі зміни середовища, в
іншому випадку закладається конфліктність реформаторських зусиль,
інституційний хаос. Зрозуміло, гальмування назрілих змін таїть
потенційну загрозу деградації суспільства, його продуктивних сил. Але
також вірним є інше. „Переможні”, кардинальні революції часто грішили
з таких рішучих витрачанням всіх ресурсів і перенапруженням нації, що
це саме за їх стрімким просуванням слідував радикальний відхід, а часом
і різке посилення тенденцій дестабілізації (і дезінтеграції) суспільства.
Люмпенізований маси часто схильні шукати покровителів із демагогів і
авантюристів. Причому ні маси, ні „критично налаштовані особистості”
не є гарантованою базою підтримки прогресивних перетворень та опорою
соціального ладу проти самозванства. Реакційність й обскурантизм
утопій не заважає їм рядитися в привабливий одяг, забезпечують
співчуття як, так і привілейованих верств. Широко відомі прецеденти
довгоочікуваних і досить продуманих реформ зверху, які торпедувалися
авангардизмом радикалів. Обраний у результаті стрибкоподібний шлях
стає довгою дорогою втрат і розчарувань або отримує вигляд об’єктивно
незмірно гіршої моделі того ж еволюційного розвитку. Саме спокуса
простих і швидких рішень, відходу від особистої відповідальності вибору
в обволікаючу зручність розчинення в зовнішній свободи зрештою і дає
себе знати у вигляді фундаментального відкату назад під покровом руху
вперед, а також у формах самозванства (в тому числі, революційного).
Тоді як „тихохідні” народи спокійно проживають в той же час чергові
етапи трансформації, йдучи далеко вперед і зберігаючи соціальні ресурси.
Зовні неефектні (але ефективні) непослідовні, „компромісні”, моделі,

55

навпаки, часом забезпечували плавну спадкоємність історичних процесів.
З цих позицій завідомо переважніше, щоб механізми майбутнього починали
працювати ще до того, як будуть повністю ліквідовані механізми минулого.
Інакше створюються економічні „випалені території” та соціокультурні
„місячні ландшафти”. Тоді народ вимагає порядку та отримує диктатора.
Країни, які стабільно демонстрували високі показники всіх боків
соціального устрою, як правило, ґрунтувалися на широкому об’єднанні
зусиль різних верств населення на завданнях громадянської злагоди та
ефективного розвитку соціальної активності. Передумовою для цього
часто виступала активізація соціальних вимірів суспільного ладу зі зламом
адміністративно-бюрократичного панцира, подоланням мілітаристського
окостеніння, проведенням глибоких демократичних перетворень, що
дозволяють широким колам народу брати участь у виробленні суспільно
значущих рішень, більш повної реалізації населенням своїх обдарувань.
Важливим, на наш погляд, виявляється також вміння держави утримувати
баланс рішень між інтересами економічно „сильних” і „слабких”, лідерів та
аутсайдерів, готовність запобігати свавілля і помилки своїх представників
і створювати середовище, підтримує позитивні інновації та запобігає
негативним. В сукупності це, власне, і характеризує формування власної
моделі успіху як оновлення громадського каркаса реалізації базових
ціннісно-смислових комплексів нашого культурно-цивілізаційного світу
[39]. Відповідно, розгортання ціннісно-смислових комплексів на соціальну
цілісність духовно-моральних позицій веде до закономірного перетворення
соціокультурного виміру дійсності в стратегічний фактор історичного
процесу.
Таким чином, в цілому часто історичне змагання вигравали держави,
що вміли спиратися на традиції і знахідки, стійкість і здатність до пошуку,
широке запозичення і культивування власних специфічних особливостей.
Лідерство ж моделі розвитку часто визначає можливість і нав’язати
свої координати прогресу/регресу, і привласнювати левову частку
сукупного суспільного продукту, створюваного в усьому світі. Разом з
тим, безумовно, вкрай важким виявляється, перебуваючи всередині самої
тканини соціальних перетворень, визначити (причому не для кількох
хвилин і захисту групових інтересів, а з набагато більш широких позицій)
яка з гілок історичного процесу є живою, а яка – мертва, де соціальний
прогрес, а де – регрес. Так часто глухий кут стає швидкісним тунелем, в
противному каченя таїться прийдешній лебідь, а красуні та чудовиська
змінюють форму і/або зміст. Втім, історія виробила деякі не завжди
очевидні закономірності соціального виміру процесів, в які ми вступаємо.
Їх облік необхідний для оптимізації використання ресурсної бази, для
організації впливів з метою як стабілізації та розвитку тенденцій, що
влаштовують, так і трансформації (локалізації, ліквідації, перемикання)
небажаних трендів. Причому в істотному ступені, за загальним правилом
знання їх може з лишком компенсувати відсутність повноти інформації.
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Для України цей аспект тим важливіше, чим більше він відкриває
вікно можливостей використання ситуації і світових перспектив у своїх
інтересах. Разом з тим, для цього потрібно формування та наповнення
продуктивним змістом адекватного суспільно-державного устрою,
що підтримує розумну ініціативу. На наших очах умови соціальноекономічного розвитку, що стрімко змінюються в глобальному масштабі,
суттєво трансформують вимоги до держави та координати визначення її
ефективності. Як відомо, якість життя людини в країні – це найважливіше
завдання і визначальний показник якості державності: не людина для
держави, держава для людини. Відповідно для майбутнього народу погано,
якщо творці інтелектуального продукту позбавлені платоспроможного
попиту в країні та мають альтернативу – еміграція або жебрацтво на
батьківщині. Ще загрозливіше, якщо країна може стати магнітом для
недобросовісного бізнесу та міжнародного криміналу або просто нероб.
Навпаки саме заняття творчою інтелектуальною працею має чесним
шляхом забезпечувати в кожному з секторів господарювання можливість
для людини без надексплуатації міцно стояти на ногах, забезпечувати
родину та упевнено дивитися в наступний день.
Перспективи подальших розвідок у цьому напряму наукових
досліджень першочергово пов’язуються з ретельним аналізом
співвідношення суб’єктивного та об’єктивного фактору історичного
процесу на тлі особливостей суспільного розвитку.
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У статті розглянуто основні типи партійних систем та
їх зміни. Проаналізовано еволюцію критеріїв класифікації
партійних систем. З’ясовано, що найвживанішим критерієм
класифікації партійних систем є кількість партій які
змагаються, що вимірюється показником ефективної кількості
партій.
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партій, вимірювання партійних систем.
Lebediuk Vitaliy. Typology of party systems: past and present.
The main types of party systems and their changes are considered
in the article. The evolution of the criteria for the classification of
party systems is analyzed. It was found that the most commonly
used criterion for the classification of party systems is the number
of competing parties that is measured by indicator of the effective
number of parties.
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Лебедюк Виталий. Типология партийных систем: прошлое
и настоящее. В статье рассмотрены основные типы партийных
систем и их изменения. Проанализирована эволюция критериев
классификации партийных систем. Выяснено, что наиболее
часто употребляемым критерием классификации партийных
систем является количество партий соревнующихся, измеряемый
показателем эффективного количества партий.
Ключевые слова: типы партийных систем, эффективное
количество партий, измерения партийных систем.
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Постановка проблеми. Серед основних проблем політологічних
досліджень вітчизняних науковців, на початку незалежності України, були
проблеми становлення політичних партій та розвиток багатопартійності.
Українські партологи, на початку 2000-х років, розширюють предмет
своїх зацікавлень до проблем формування та функціонування партійної
системи в Україні. Зазвичай, інтерпретуючи зміни у партійній
системі, вчені використовують типологію Дж. Сарторі, розроблену
в 1970-х рр. І хоча типологія партійних систем Дж. Сарторі є досить
вживаною [21], відображаючи успіх авторської класифікації, існують
типології, які суттєво розширили межі пізнання змін партійних систем у
сучасних країнах. Тому, у дослідженні ми аналізуємо еволюцію типології
партійних систем та основні проблеми пов’язані з їхнім вимірюванням.
Формулювання мети та постановка завдань. Метою дослідження
є з’ясувати та узагальнити концептуальні зміни у типології партійних
систем. Для цього потрібно розв’язати наступні завдання: 1) проаналізувати
еволюцію принципів класифікації партійних систем; 2) розглянути
інструментарій вимірювання типів партійних систем. Ми не будемо
торкатися проблеми визначення поняття „партійна система”, але звернемо
увагу на принципи класифікації партійних систем, тобто на змінні, які
лежать в основі операціоналізації поняття. Основою даного дослідження
є теоретичні та емпіричні напрацювання політичної науки з проблеми
типологізації партійних систем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток знань про
партійні системи відбувався паралельно з розвитком порівняльних
досліджень. Тому перша типологія партійних систем, розроблена
М. Дюверже (1954), була складена на основі спостережень за обмеженою
кількістю країн. В основу типології покладений кількісний критерій із
простим підрахунком партій, які конкурують між собою: безпартійні,
однопартійні, двопартійні і багатопартійні системи [1]. Таким чином,
запропонована автором класифікація виокремлює лише дві партійні
системи, які зустрічаються в демократичних країнах, – двопартійна
(Сполучене Королівство і США) і багатопартійна (Франція і Німеччина).
Двопартійну систему потрібно розглядати не як систему з двох партій, а
як систему, в якій влада почергово переходить від однієї до іншої партії.
Кількість партій, конкуруючих у парламенті, вимірювали простим
їх підрахунком. Головний недолік такої класифікації в тому, що всі
різноманіття партійних систем зводяться до двох типів.
Протягом 1960–1970 рр. простежуються суттєві концептуальні зміни у
типології партійних систем. Дослідники розробили більш складні типології,
включаючи нові критерії класифікації (табл. 1). Це було пов’язано, поперше, з розвитком порівняльних досліджень, які почали включати все
більше країн, а, по-друге, партійні системи зазнали досить суттєвих змін,
залишаючи все менше випадків двопартійних систем.
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До основного критерію класифікації партійних систем, – кількості
партій, Р. Даль (1966) додав критерій ступінь організаційної згуртованості
опозиційних партій. Учений стверджує, що партії відрізняються між
собою організаційною згуртованістю, яку можна виміряти, наприклад,
на основі голосування їхніх членів. Р. Даль вважає, що найвищий ступінь
організаційної згуртованості партій існує у двопартійній системі, в якій
одна із партій знаходиться в опозиції. Тоді як у багатопартійних системах
опозиція, більш за все, буде розділена між партіями. І хоча ступінь
організаційної згуртованості опозиційних партій є доволі складним
критерієм для вимірювання у порівняльних дослідженнях, Р. Даль
здійснив класифікацію партійних систем на наступні типи: двопартійна
система з відносно високим та відносно низьким ступенем організаційної
єдності і, багатопартійна система з відносно високим та відносно низьким
ступенем організаційної єдності [3, c. 298-299].
Вивчаючи партійні системи, Ж. Блондель (1968), один з перших
звернув увагу на кількість партій та їхню відносну частку голосів, щоб
ідентифікувати двопартійні системи, дві з половиною партійні системи,
багатопартійні системи з домінуючою партією і без домінуючої партії
[2, c. 303-307]. Вчений аналізував результати виборів у досліджуваних
країнах в період з 1945 по 1966 року. Ж. Блондель, доповнив типологію
партійних систем М. Дюверже в частині двопартійних систем, ввівши
ряд додаткових критеріїв. Нововведенням у типології Ж. Блонделя була
частка голосів, спільно отриманих двома найбільшими партіями у виборах
до законодавчих органів. Двопартійною системою є система, в якій частка
голосів двох перших партій дорівнює або перевищує 90%. Вважається,
якщо частка голосів двох перших партій дорівнює або перевищує 75%, то
це двох з половиною партійна система (різниця між першою та другою
партією встановлено на рівні, приблизно в 10% голосів виборців). Решта
типів партійних систем відносяться до багатопартійних, але поділяються
на два типи: з домінуючою партією і без домінуючої партії (відрізняються
між собою часткою голосів отриманих найбільшою партією встановленою
на рівні, приблизно, з 40% для „домінуючої” партії) [2, c. 309].
Типологія партійних систем С. Роккана (1970) відрізняється від типології
Ж. Блонделя у двох ключових аспектах. По-перше, вчений звертає увагу
не на частку голосів виборців відданих за партію, а на частку місць партії
у законодавчому органі. По-друге, акцентує увагу на відносному розмірі
партії, а не на її абсолютній силі. На основі цих критеріїв С. Роккан виділяє
наступні типи партійних систем: англо-німецька система „1 vs 1+1”, де дві
великі партії борючись за владу вступають в коаліцію з третьою меншою
партією; скандинавська партійна система „1 vs 3+4”, де найбільша партія
знаходиться при владі, або чергується з більш-менш формалізованою
коаліцією менших партій; багатопартійні системи „1 vs 1 vs 1+2-3”, які є
прикладом багатопартійної коаліційної політики [13, c. 314-315].
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Типи партійних систем

Критерії
класифікації

Науковець

Р. Даль
(1966)
Кількість
„істотних”
партій Ступінь
організаційної
згуртованості
опозиції

Однопартійна Двопартійна
Двопартійна
система з
Багатопартійна високим
ступенем
внутрішньої
єдності партій
Двопартійна
система з
відносно
низькою
внутрішньою
єдністю партій
Багатопартійна
з відносно
високою
єдністю партій
Багатопартійна
з відносно
низькою
єдністю партій

М. Дюверже
(1954)
Кількість
партій, які
конкурують
між собою

С. Роккан
(1970)
Відносний
розмір партій
Коаліційний
потенціал
партій

Дж. Сарторі
(1976)
Кількість
„істотних” партій
Ідеологічна
дистанція

П. Майр
(1996, 2002)
Відносний
розмір
партій
Кількість
партій, які
отримали
більше 3%
голосів
Двопартійна
АнглоСистема з однією Система
Дві з половиною німецька
партією Система великих
Багатопартійна партійна
з партією
партій
система з
система
гегемоном
Система
домінуючою
„1 vs 1+1”
система з
середніх
партією
Скандинавська домінуючою
партій
Багатопартійна партійна
партією
Система
система без
система
Двопартійна
малих
домінуючої
„1 vs 3 – 4”
Система
партій
партії
Багатопартійна поляризованого
система
плюралізму
„1 vs 1 vs 1 +
Система
2 – 3”
поміркованого
плюралізм
Атомізована

Ж. Блонделя
(1968)
Кількість
„істотних”
партій Відносна
частка голосів

Класифікація партійних систем
А. Сіароф
(2000; 2003)
Кількість партій,
які отримали
більше 3% голосів
Відносний розмір
партій
Співвідношення
частки місць між
партіями
Двох з
Двопартійна
половиною
Дві з оловиною
партійна
Помірна
система
багатопартійна
Система з
з однією
однією великою домінуючою
партією і
партією Помірна
декількова
багатопартійна з
невеликими
двома основними
Система з
партіями
двома великими Помірна
партіями
багатопартійна
і багатьма
з балансом між
дрібними
основними
Багатопартійна партіями
система
Крайні
багатопартійні
з однією
домінуючою
Крайні
багатопартійні з
двома основними
партіями
Крайні
багатопартійні
з балансом між
партіями

А. Вайр
(1996)
Відносний
розмір партій

Двопартійна
полівалентна
Двопартійна
одновалентна
Полівалентна партійна
система з
домінуючою
партією
Двовалентна
партійна
система з
домінуючою
партією
Одновалентна
багатопартійна
система
Двовалентна
багатопартійна
система

Г. Голосов
(2011)
Відносний
розмір партій

Таблиця 1

Принципи класифікації партійних систем С. Роккана, були розвинуті
в роботі Дж. Сарторі (1976). Розвиваючи типологію партійних систем, Дж.
Сарторі класифікує їх за двома змінними: кількість „істотних” партій
та ідеологічна дистанція між ними. З одного боку, вчений вказує на те,
що кількість партій демонструє особливість політичної системи, ступінь
фрагментації політичної влади, наскільки вона розсіяна чи сконцентрована
[14, c. 106-110]. З іншого боку, кількість партій впливає на тактику партійного
змагання та формування парламентської коаліції [14, c. 120]. Дж. Сарторі
пропонує таку класифікацію партійних систем: система з однією партією,
система з партією-гегемоном, система з домінуючою партією, двопартійна,
система поляризованого і поміркованого плюралізму, атомізована
[14, c. 156-198]. Нововведенням ученого є партійна система з партієюгегемоном, яка характеризується безперервним парламентським
домінуванням однієї політичної партії. Однак, Дж. Сарторі не дає
концептуального обґрунтування згаданому нововведенню, зазначивши,
що „система з партією-гегемоном є більше, ніж просто однопартійна
система” [14, c. 173].
Особливу увагу Дж. Сарторі приділяв системі поляризованого
плюралізму, якій властиві: наявність істотних „антисистемних партій”,
які виступають проти існуючого соціально-економічного та політичного
устрою, двобічна опозиція (як з лівого, так і з правого боку ідеологічного
спектра). Системі поміркованого плюралізму властива відсутність
антисистемних партій і двобічної опозиції, орієнтація партій на участь
у формуванні уряду та утворення широких коаліцій. Найгірший варіант
багатопартійності, на думку автора, – атомізована партійна система, яка
є надто фрагментована [14, c. 272].
З точки зору вченого, партії вважаються „істотними” в тому випадку,
коли можуть впливати на формування коаліції. Поняття „істотності”
(relevant) в типології партійних систем Дж. Сарторі, займає ключове місце
і демонструє, яке місце займає партія в конкуренції за право формувати
уряд у певній системі. Вчений зазначає, що „істотність” партії –
це функція не тільки щодо розподілу влади, а й щодо її положення на
ідеологічній шкалі [14, c. 121-122]. Відносний розмір партії (частка місць
у законодавчому органі) не завжди відповідає її владному потенціалу
(впливу на прийняття рішень), оскільки менші партії, також, можуть
впливати на формат коаліції. Такий потенціал партії може бути, як
позитивним (потенціал коаліційності), так і негативним (потенціалом
„шантажу”), відповідно до своїх ідеологічних позицій. Концептуальна
проблема у роботі Дж. Сарторі, полягає у дихотомічному підході до
визначення „істотної” партії. Будь-яка партія може бути оцінена як
„істотна” або „неістотна”, без проміжного (перехідного) статусу. Тобто
партія з потенціалом „шантажу” вважається такою ж „істотною”, як
і урядові партії. За це автора критикують, стверджуючи, що не всі
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„істотні” партії рівносильні і між ними існує різниця в їхній „істотності”
[7, c. 66; 16, c. 268].
Дж. Сарторі стверджує, що для визначення доцентрових (коли
партії тяжіють до ідеологічного центру) та відцентрових (коли партії
розсіяні вздовж ідеологічного континууму) партійних систем, підрахунок
ефективної кількості партій був менш важливим, чим знання того, як вони
були розміщені на ідеологічній шкалі. Вчений ілюструє це на прикладі,
що ефективна кількість партій у партійній системі Канади та Іспанії є
приблизно однаковою, але поляризовані вони по-різному (ідеологічна
дистанція) [14, c. 276].
Спроби класифікації партійних систем пішли на спад у 1980-х і на
початку 1990-х років. По-перше, партологи зосередили свою увагу на
моделях вивченні змін партійних систем, по-друге, у порівняльних
дослідженнях, основна увага зосереджувалась на вивченні впливу виборчої
системи на партійну систему. Поряд з цим, третя хвиля демократизації
збільшила кількість країн, які компаративісти змогли включити до
порівняльних досліджень. Кількість партій, що брали участь у виборах,
частіше потрапляли до законодавчих органів розвинутих демократичних
країн. Такі зміни спонукали вчених розвивати інструментарій вивчення
партійних систем.
П. Майр (1989), аналізуючи розвиток партійних систем, з’ясував що
майже немає випадків системи поляризованого плюралізму, за винятком
історичних прикладів, тоді як система поміркованого плюралізму
зустрічається частіше і має суттєві варіації. Вчений запропонував
класифікацію партійних систем на основі кількісного критерію: система
великих партій (якщо дві найбільші партії разом отримують більше 80%
місць у парламенті); система середніх партій (якщо дві найбільші партії
мають 65% місць, а 35% місць розподіляють між собою решта партій);
система малих партій (якщо дві найбільші партії отримують 42% місць, а
58% належать решті партій) [9, c. 56-78; 8, c. 91-102].
Взявши критерій С. Роккана, частку місць партії у законодавчому
органі, А. Вейр (1996) модифікує типологію партійних систем Ж. Блонделя,
виділяючи чотири основні типи: двох з половиною система, система
з однією великою партією і декількома невеликими, система з двома
великими партіями і багатьма невеликими, багатопартійна система
[20, c. 165-168].
А. Сіароф виділяє наступні критерії класифікації партійних систем:
кількість партій, які отримали більше 3% місць; частка місць спільно
отриманих двома найбільшими партіями (95% і більше, 80-95% або менше);
співвідношення частки місць між найбільшою і другою за величиною
партією (більше або менше 1,6) та співвідношення між другою і третьою
партією за величиною (більше або менше 1,8). За другим критерієм учений
виділяє двопартійну систему і двох з половиною партійну систему. На
основі решти критеріїв розрізняються наступні типи партійних систем:
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помірна багатопартійність з однією домінуючою партією, помірна
багатопартійність з двома основними партіями, помірна багатопартійність
з балансом між основними партіями, крайня багатопартійність
з однією домінуючою партією, крайня багатопартійність з двома
основними партіями, крайня багатопартійність з балансом між партіями
[15, c. 69-73]. Пізніше А. Сіароф включає до своєї типології партійну систему
з домінуючою партією, ідентифікуючи її на основі двох критеріїв: партія
повинна отримати не менше 51% місць, а співвідношення між найбільшою
і другою за величиною партією повинно складати приблизно 1,8 [16, c. 271].
Отож, враховуючи основні досягнення в системі класифікації
партійних систем, А. Сіароф суттєво розширив інструментарій вивчення
партійних систем і вдало пояснив варіації у категорії партійних систем
поміркованого плюралізму. Вчений звертає особливу увагу на категорію
багатопартійних систем, показуючи їхню варіативність. Для прикладу,
А. Сіароф стверджує, що Бельгія, після Другої світової війни, пройшла
через шість різних типів партійних систем [15, c. 71].
Аналізуючи еволюцію критеріїв класифікації партійних систем стає
зрозуміло, що кількість „істотних” партій є фундаментальним критерієм
класифікації партійних систем. Дж. Сарторі стверджував, що повинно
існувати чітке правило підрахунку партій. Наприклад, якщо ми рахуємо
кількість „істотних” партій, то підраховуємо їхні відносні значення, а не
абсолютні.
У 1979 році, М. Лааско і Р. Таагепера, [6] ввели в науковий обіг
поняття ефективна кількість партій (effective number of parties, далі –
ENP), для вимірювання кількості „істотних” партій. Індекс ефективної
кількості партій вказує на кількість партій, їх відносну вагу і є широко
застосовуваним методом для розрізнення двопартійних, дві з половиною
та багатопартійних систем [11, c. 12-13].
Ефективна кількість партій (ENP) вираховується за формулою:

ENP =

1
n

∑s
i =1

2
i

де sі – частка мандатів отриманих партією у законодавчому органі.
Якщо всі політичні партії отримали рівну кількість голосів або місць,
тоді ENP дорівнює кількості партій. Якщо частка місць або голосів серед
політичних партій різна, тоді ENP буде меншим, ніж фактична кількість
партій. Якщо в партійній системі буде певна кількість партій із малою
часткою місць або голосів, тоді значення ENP збільшиться. Наприклад, у
партійній системі, де існує чотири партії з таким розподілом місць (0,520,45-0,02-0,01), – ENP = 2,11, а в партійній системі, де існує три партії
(0,52-0,46-0,02), – ENP = 2,08 [5, с. 4].
М. Лааксо і Р. Таагепера, запропонували індекс ефективної кількості
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партій, який вдало пояснював фрагментацію партійних систем, і на
сьогоднішній день залишається найбільш використовуваним показником.
Однак у сучасному світі існує велика кількість партійних систем із
домінуючою партією і, за таких умов, використання індексу ефективної
кількості партій дає некоректні результати [10, с. 1383-1385; 17, с. 79; 12].
Підрахунок індексу ефективної кількості партій вважають некоректним,
коли одна партія отримала більше ніж 50% мандатів і, відповідно, домінує
над рештою партій. Тому, Р. Таагапера, увів додатковий індекс, –
LC (індекс найбільших компонент), який вираховується як обернена
частка найбільшої партії [18, с. 285]. Якщо цей індекс нижчий 2,00, тоді
певна партія домінує в партійній системі, оскільки частка її місць більша
ніж 50%. Разом з тим, ENP нівелює ключові особливості партійних систем
в категорії взаємодії партій між собою.
Індекс ефективної кількості партій (Np), запропонований Г. Голосовим
(2010), краще вимірює ефективну кількість партій у високо фраґментованих
і найменш фраґментованих партійних системах, виконуючи необхідні
властивості для індексу такого роду.
Індекс ефективної кількості партій Г. Голосова математично виглядає
так:
x

Np = ∑
1

1
1 + ( s / si ) − si
2
1

де s1 – частка місць найбільшої партії, а sі – частка місць і-партії у
законодавчому органі [5, с. 12].
На основі моделі трикутника Нагаями [19], ефективної кількості
партій (Np) та відносного розміру партій, Г. Голосов (2011) запропонував
новий метод, двовимірне графічне зображення класифікації партійних
систем. Математична формула індексу ефективної кількості партій (Nр),
побудована таким чином, що найбільша партія завжди отримує 1, тоді як
решта партій отримують зважену оцінку відносно розміру найбільшої
партії та їхніх власних розмірів. Вісь абсцис та вісь ординат є окремими
зваженими індексами [4, c. 546], які відображають співвідношення частки
місць між партіями.
Г. Голосов графічно зображує трикутник та ділить його на шість рівних
сегментів, кожен з яких теоретично відображає тип партійних систем.
Вершини трикутника ілюструють традиційну потрійну класифікацію
партійних систем М. Дюверже. Тоді як кожен із сегментів трикутника
класифікує партійні системи на: двопартійну одновалентну і полівалентну,
двовалентну партійну систему з домінуючою партією, полівалентну
партійну систему з домінуючою партією, одновалентну і двовалентну
багатопартійну систему. Таким чином, Г. Голосов зумів поділити партійну
систему з домінуючою партією на підтипи. Тоді як, до цього, партійні
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системи з домінуючою партією і багатьма відносно маленькими партіями
потрапляли в категорію багатопартійних систем [4, c. 549-550].
Висновки. Науковий інтерес до політичних партій не слабшає, але
цей інтерес, виявляється нерівномірним, з відносно незначною увагою
до вивчення партійних систем. Еволюція класифікації партійних систем
відображає реакцію вчених на зміни, які відбувалися у досліджуваних
країнах і виклики, які постали перед компаративістами.
Протягом 1960-х і 1970-х рр. суттєво зріс інструментарій порівняльної
політології у сфері дослідження політичних партій і партійних систем.
Суттєвим проривом у типології партійних систем був внесок Ж. Блонделя
щодо двох з половиною партійної системи. Це дозволило виявити подібність
та відмінність з двопартійною системою. Внесок Дж. Сарторі у розвиток
партійних систем пов’язаний з розширенням типології багатопартійних
систем. А. Сіароф зумів пояснити флуктуації у категорії партійних
систем поміркованого плюралізму. Проте, класифікація партійних систем
А. Сіарофа не отримала належної уваги, через складність авторської
схеми. Новий метод класифікації партійних систем, запропонував
Г. Голосов, розширивши розуміння партійних систем з домінуючою
партією.
Найбільш вживаним критерієм класифікації партійних систем є
кількість партій які змагаються, що вимірюється показником ефективної
кількості партій. Розвиваючи класифікацію партійних систем, учені
вносили власні, незначні, модифікації до існуючих типологій. Зокрема
рівень теоретичного інтересу до вивчення партійних систем залишається
обмеженим, майже без істотних змін, починаючи з опублікованої роботи
Дж. Сарторі. Отож, еволюція критеріїв класифікації партійних систем
показує намагання вчених мінімізувати статику типологій, доповнюючи та
розвиваючи існуючі, надаючи динаміки теорії партій та партійних систем.
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Гросфельд Олена. Цивілізований лобізм як антикорупційна
технологія. Стаття розкриває співвідношення і взаємозв’язок
лобізму і корупції в сучасній Україні. Збіг економічних і
політичних інтересів окремих соціальних груп призводить
до того, що лобістські технології використовуються в
вузькогрупових інтересах, а це, в свою чергу, веде до розвитку
неформальних, тіньових технологій впливу на державну владу.
У результаті проведеного дослідження автор приходить до
висновку, що ці явища взаємопов’язані, але не взаємозумовлені.
Обґрунтовується теза про те, що лобізм в Україні – це не засіб,
а наслідок подолання корупції.
Ключові слова: лобізм, корупція, вплив, лобістські технології,
корупційна діяльність.
Grosfeld Olena. Civilized lobbying as an anticorruption
technology. The article reveals the relationship and interdependence
of lobbying and corruption in modern Ukraine. Coincidence of
economic and political interests of certain social groups leads to the
fact that technology is used in lobbying for partisan interests, and
this, in turn, leads to the development of informal, shadow technology
impact on state power. As a result of this study, the author concludes
that these phenomena are interrelated, but not interdependent. The
thesis that lobbying in Ukraine is not a means, but a consequence of
overcoming corruption is substantiated.
Keywords: lobbying, corruption, influence, lobbying techniques,
corrupt activity.
Статья раскрывает соотношение и взаимосвязь лоббизма и
коррупции в современной Украине. Совпадение экономических
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и политических интересов отдельных социальных групп
приводит к тому, что лоббистские технологии используются
в узкогрупповых интересах, а это, в свою очередь, ведет к
развитию неформальных, теневых технологий воздействия
на государственную власть. В результате проведенного
исследования автор приходит к выводу, что эти явления
взаимосвязаны, но не взаимообусловлены. Обосновывается тезис
о том, что лоббизм в Украине – это не средство, а следствие
преодоления коррупции.
Ключевые слова: лоббизм, коррупция, влияние, лоббистские
технологии, коррупционная деятельность.
На протяжении последних двух десятилетий процесс развития Украины
сопровождается кардинальными преобразованиями во всех сферах
общественной жизни: экономической, социальной, культурной, духовной
и политической. И, несмотря на то, что некоторые позитивные изменения в
направлении устранения просчетов, совершенных в ходе экономических и
социально-политических преобразований периодов все-таки существуют,
сохраняется значительное число остроактуальных проблем, требующих
немедленного решения. В частности, провозглашенный политическим
руководством нашей страны курс на построение цивилизованных
рыночных отношений сталкивается с рядом препятствий на пути своей
реализации. Одной из неразрешенных проблем является отсутствие
эффективной системы представительства интересов населения на
государственном уровне; обусловленность большинства принимаемых и
реализуемых в Украине политических решений экономической выгодой
той или иной политической группы. Преодолению этих препятствий, не в
последнюю очередь, может способствовать исследование неофициальных,
теневых механизмов и форм влияния на динамику политического процесса
в современной Украине, разновидностью которых выступает лоббизм.
Несмотря на то, что в Украине существует немалое количество
работ по данной проблематике, многие аспекты такого сложного и
противоречивого явления как лоббизм, изучены недостаточно. В работах
таких исследователей как Н. Банчук, В. Быковец, А. Гальчинский,
Е. Перегуда, Ю. Сиротюк, С. Телешун отмечаются проблемы формирования
института лоббизма в Украине, которые требуют своего решения.
Многие исследователи подчеркивают негативную сторону данного
рода политической деятельности, уделяя основное внимание феномену
„теневого” лоббизма.
В отличие от отечественного опыта, лоббизм в Западной Европе и
США рассматривается как необходимый элемент регуляции общественно
важных процессов и изучен более тщательно. Представители западной
политологии и социологии А. Гоулднер, Д. Хаммер, К. Лоренц,
Н. Луман, П. Бурдье, Э. Макферленд, А. Бентли, П. Селзник, М. Олсон
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и другие в своих исследованиях обращают внимание на негативный
характер лоббистской деятельности, акцентируя внимание на аспектах
коррупции и политической деформации. Противоположной точки зрения
придерживаются К. Поппер, В. Ойкен, Д. Уилсон, Д. Уолкер, В. Лумис,
Э. Долан и др.
Освещению роли лоббизма в российской политике посвящены работы
таких исследователей как А. Автономов, И. Кузес, Н. Лапина, В. Лепехин,
А. Любимов, А. Нещадин, С. Перегудов, И. Семененко, П. Толстых и др.
Многим из них удалось в значительной степени сломать стереотип,
сложившийся в советские времена: восприятие лоббизма как особого
вида государственно-монополистической коррупции, что в дальнейшем
открыло новые возможности для полноценного исследования данного
феномена как в России, так и в странах СНГ.
Как известно, в политическом и журналистском обиходе часто
используются определения и термины, существенно отличающиеся
от своего изначального смысла. Одним из наиболее часто и неточно
употребляемых слов является лоббизм. Лоббистами в Украине, как
правило, называют политиков, отстаивающих узкие интересы отдельных
финансовых или других групп в ущерб остальным. Причем эти политики
могут быть как депутатами парламента, так и министрами правительства.
Предполагается также, что за свою деятельность эти люди получают от
заинтересованных групп деньги. В целом попытки разделить лоббизм на
„цивилизованный” и „нецивилизованный”, „теневой”, „дикий лоббизм”
и т.п. уводят исследователей в сторону, в результате чего происходит
подмена понятий – институт лоббизма подменяется институтом
коррупции, либо считается средством противодействия ему.
Таким образом, цель данной статьи – обосновать цивилизованный
лоббизм как антикоррупционную технологию.
Анализ публикаций показал, что большинство исследователей
считают, что лоббизм является видом теневой (закулисной) политической
деятельности, а политическая практика многих стран мира, в том
числе и Украины, служит подтверждением этих негативных трактовок
лоббистской деятельности [2; 3; 5; 6]. Зачастую лоббизм становится
инструментом для удовлетворения лишь частных интересов самих групп
давления, обладающих необходимыми финансовыми, организационными,
материальными ресурсами для эффективного применения лоббистских
технологий.
В Украине в отношениях между государством и бизнесом сложилась
такая система обменов, в рамках которой структуры, уполномоченные
государством, включенные в систему обменов, оказываются в несравненно
более выигрышном положении, чем не включенные в систему обменов
свободные агенты рынка. В этих условиях роль дружественных
отношений с правительством в качестве фактора успешной экономической
деятельности многократно возросла. Соответственно, увеличилась
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и конкуренция бизнес-структур за привилегированные отношения
с государством, выражающаяся в приумножении как расходов на
лоббирование (в том числе и теневое – коррупцию), так и отчислений
на инициированные властью социальные программы. Таким образом,
сложилась классическая ситуация: все больше ресурсов отвлекается от
производственной деятельности и направляется в борьбу за приобретение
ренты. Извлечение ренты стало главной целью бюрократии, преобразовав
коррупцию из девиантного в системное и всеохватывающее явление,
противопоставив административный аппарат как политическому
руководству страны, так и всему обществу.
Нередко лоббизм выступает инструментом внеправового воздействия
на процесс принятия и реализации решений органами государственной
власти и управления. В этом случае принято говорить о „теневом” лоббизме
(„коридорном” лоббизме, взяточничестве, коррупции и т.п.). Такое
применение лоббистских технологий ведет к дисфункции демократических
институтов и превращению их в средство представительства интересов
отдельных групп общества. В этом случае действительно важные
политические и управленческие решения, удовлетворяющие общественно
значимым потребностям и интересам, блокируются в угоду интересам
чиновничества, реализация государственной политики становится
непоследовательной, что проявляется в перманентной смене национальных
целей и приоритетов. Совокупность этих факторов, а также нормативная
неурегулированность лоббизма в Украине порождает опасные метастазы
[6] и создает реальные условия для трансформации лоббизма в
элементарную коррупцию.
Более всего теневому лоббизму (граничащему с коррупцией) подвержен
законотворческий процесс в сфере приватизации, финансирования,
кредитования, осуществления банковских операций, лицензирования,
распределения фондов и т.д. Проблема в том, что большинство политиков
в Украине являются владельцами крупного бизнеса, который они прячут
за оффшорными структурами. Поэтому они отстаивают интересы
собственного бизнеса, а не отрасли. И это критическая разница между
украинским. И классическим европейским лоббированием, где большой
бизнес создает ассоциации, или спецструктуры, и эти структуры уже
представляют бизнес в парламенте.
Так, если западные производители сельскохозяйственной продукции
создают ассоциацию, то она финансируется самостоятельно и лоббирует
интересы всей отрасли. В Украине владелец крупного бизнеса становится
народным депутатом и начинает лоббировать преференции только для
своей структуры – бюджетные ассигнования, различные налоговые
льготы. Однако не всему сектору, а только себе, что фактически убивает
за средства налогов конкуренцию в секторе. И в этом огромная разница
между коррупцией и лоббированием: „в коррупции ты лоббируешь для
себя, а в лоббировании ты лоббируешь для отрасли” [2].
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Несмотря на то, что институционализация лоббизма на Западе прошла
определенные этапы, случаи коррупционных скандалов и разоблачений
фиксируются достаточно часто [4; 10; 12; 13]. Однако позитивный
эффект от данного способа представительства интересов очевиден.
Так, с одной стороны, лоббизм обеспечивает репрезентацию интересов
большинства „заинтересованных групп”, предоставляя возможность
быть услышанными в органах государственной власти даже небольшим
общественным объединением, не обладающие значительными ресурсами
и не имеют других возможностей влиять на власть. С другой – лоббизм
обеспечивает органы власти информацией о различных социальных
проблемах, предоставляет экспертные оценки по государственным
проектам, разрабатываемых и помогает чиновникам и законодателям
принимать общественно необходимые решения.
Технологии цивилизованного лоббирования можно условно свести к
трем основным группам :
1. Технологии, предусматривающие своего рода „обмен” ресурсами,
например, голосование политика по лоббируемому вопросу на его
„популярность”, меры поддержки, способные обеспечить ему победу
на следующих выборах. Реализация „обменных” технологий возможна
при условии, если группу интересов составляют участники хорошо
организованных и управляемых организаций (профсоюзы, общественные
движения и общественные организации, политические партии, не
представленные в парламенте, и т.д.). Это дает возможность „обменять”
массовую поддержку на „правильное ” голосование .
2. Технологии публичного позиционирования, направленные на
изменение идейных убеждений, а иногда и ценностных ориентаций
лиц, принимающих решения. Использование указанных технологий
предполагает публичность действия, наличие массовой аудитории,
разнонаправленных групп давления или социальной поддержки и т.д.
3 . Технологии, которые обеспечивают доступ к процессу подготовки
и принятия решений путем предоставления соответствующих
аналитических и эмпирических материалов, необходимых документов,
подготовки докладов, законопроектов и их публичной презентации. То есть
использование соответствующих технологий позволяет рассматривать
лоббизм как своеобразную помощь, оказываемая представителям
законодательной ветви власти [8, с. 22].
Как правило, такой лоббизм является обоюдно выгодным, поэтому
часто бывает успешным. Ведь политик минимизирует затраты,
сохраняет свой статус участника политического процесса. Более того,
лоббист предоставляет политику дополнительные ресурсы (доступ к
процессу принятия решений и возможность вносить свои предложения
по тем или иным вопросам к проектам актов законодательства). Как
показывает опыт, самыми успешными лоббистами обычно, как правило,
неправительственные общественные организации и аналитические
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центры, которые помогают не только выяснить сущность проблемы, но и
качественно презентовать полученные результаты и предложения.
Достичь такого рода взаимодействия между бизнесом, властью
и структурами гражданского общества возможно только наряду с
комплексным совершенствованием законодательства: необходимо
легализовать лоббистскую деятельность, увязав ее с принятием системы
нормативных правовых актов о депутатской (парламентской) этике
и антикоррупционным законодательством, предусматривающими
установление мер юридической ответственности.
При этом, следует отметить, что регулирование лоббизма и борьба с
коррупцией – различные направления правового регулирования, которые
лучше не связывать. Лоббизм сам по себе не порождает коррупцию.
Попрание публичного интереса искушенными должностными лицами,
служащими и лоббистами происходит не в связи с отсутствием закона
о лоббизме. Преодоление коррупции – предмет законодательства о
политических партиях, выборах, статусе органов и государственной
службе. И если в рамках этого законодательства не удается решить ее
проблему, то в рамках регулирования лоббизма это сделать тем более
не получится. Лоббизм – механизм выражения „частных” интересов
в деятельности органов власти, и его регулирование подчиняется
методологии реформы политической системы: развития свободы влияния
на власть (провозглашение ее гарантий в соответствии с общественным
запросом) [1, с. 139-140]. Если и связывать регулирование лоббизма
и антикоррупционную реформу, то только для четкого определения
следующей позиции: любые не противоправные контакты организаций с
представителями органов власти в целях оглашения „частного” интереса
не являются коррупцией; должностные лица и служащие не должны
бояться вступать в контакты с представителями организаций в публичных
интересах.
В Украине уже достаточно давно существует запрос на цивилизованный
лоббизм. Поиск направлений легализации цивилизованного лоббизма
интересует как представителей власти, бизнеса, так и представителей
PR, GR, общественные организации и другие структуры гражданского
общества. Периодически активизируя общественные дискуссии в виде
семинаров, круглых столов, тренингов о деятельности профессиональных
лоббистов, инициаторы легализации отмечают, что введение „правил игры”
для лоббистов могло бы хотя бы частично решить проблему коррупции в
Украине [11]. Так, по мнению главы контактной миссии антикоррупционной
организации Transparency International А. Хмары, Украине необходим
закон о лоббизме „с четким перечнем процедур, видов деятельности и
людей, которые могут этим заниматься”. Однако главным препятствием
для цивилизованного лоббизма А. Хмара считает монопольное влияние
на государственную власть крупного капитала, который прибегает к
коррупции как способа утверждения своей монополии. „Как может
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развиваться цивилизованный лоббизм , когда западные инвесторы бегут
из страны и одновременно стремительно обогащается семья одного из
политиков, который возглавляет государство?” [11].
В тоже время многие эксперты придерживаются противоположного
мнения в отношении принятия закона о лоббизме. Эксперт Института
внешней политики при Дипломатической академии МИД Украины
А. Палий. сомневается в антикоррупционной составляющей, отмечая,
что принятие закона о лоббизме – весьма сомнительная мера для
предотвращения коррупции в стране. Ведь коррупционные явления
провоцируют чрезмерная бюрократия и должностной произвол отдельных
чиновников. „Вначале следует реформировать госслужбу, а после
говорить о создании института лоббизма. Уменьшить коррупцию удастся
только за счет легализации отдельных коррупционных схем”, – добавил
эксперт [7]. В нынешних условиях лоббирование может превратиться
в институт протекционизма. Лоббисты будут заботиться только о
благосостоянии конкретных промышленных групп, поскольку отстаивать
интересы общества им будет экономически невыгодно. „Непонятно, кто
в существующих условиях будет заказчиком лоббирования реформ
административной, судебно-правовой, пенсионной систем, отрасли
ЖКХ” [7].
Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить
следующее. Сложные экономические и политические условия жизни в
модернизирующемся обществе способствуют формированию скрытых,
нетранспарентных механизмов принятия политических и управленческих
решений. Лоббизм в Украине напитан коррупционной практикой, которая
заретушировала положительный смысл этого института. Поэтому
институционализация цивилизованного лоббизма возможно не только
путем установления позитивных процедур взаимодействия бизнеса
и власти, но и посредством создания инфраструктуры контроля и
ответственности в системе „бизнес – власть”.
Основными направлениями правового регулирования лоббизма
являются мероприятия административной реформы: обеспечение
прозрачности деятельности органов и равного доступа к информации,
институционализация обсуждения публично-властных вопросов
с широким участием общественности, формирование института
независимой экспертизы публично-властных решений. При этом правовое
регулирование лоббизма не может в полной мере противодействовать
коррупции. Напротив, реализация антикоррупционных мер позволит
наладить цивилизованное лоббирование.
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здійснення громадського моніторингу
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до Верховної Ради України 2012 року)
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Визначено особливості використання методу кейсс таді
в процесі здійснення громадського моніторингу за виборчим
процесом на прикладі виборів до Верховної Ради України 2012
року. Метод кейсстаді використано в рамках моніторингової
діяльності на міжелекторальному етапі для попередження
потенційних небезпек на виборах народних депутатів України
2012 року, що стосувалися зловживання адміністративним
ресурсом.
Ключові слова: кейсстаді, повторюваність, громадський
м о н і т о р и н г , в и б о р ч и й п р о ц е с , м і ж е л е к т о р а л ь н и й ,
адміністративний ресурс.
Arabadjyiev Dmytro. Case-study method in the process of public
monitoring of the election process (by the example of elections to
Verkhovna Rada of Ukraine in 2012). The features of using of case
study method in the process of public monitoring of the election process
by the example of the elections to the Verkhovna Rada of Ukraine
in 2012 are defined. Casestudy method is used while monitoring
activity during betweenelections stage to avoid potential risks of
administrative resource abuse during public deputies of Ukraine
elections in 2012.
Keywords: casestudy, repeatability, public monitoring, electoral
process, betweenelections stage, administrative resource.
Арабаджиев Дмитрий. Использование метода case-study
в процессе осуществления общественного мониторинга за
избирательным процессом (на примере выборов в Верховную
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Раду Украины 2012 года). Определены особенности использования
метода кейсстади в процессе осуществления общественного
мониторинга за избирательным процессом на примере выборов
в Верховную раду Украины 2012 года. Метод кейсс тади
использован в рамках мониторинговой деятельности на меж
электоральном этапе для предупреждения потенциальных угроз
на выборах народных депутатов Украины 2012 года, касающихся
злоупотребления административным ресурсом.
Ключевые слова: кейсстади, повторяемость, общественный
м о н и т о р и н г , и з б и р а т е л ь н ы й м е ж э л е к т о р а л ь н ы й ,
административный ресурс.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Громадський моніторинг
за виборчим процесом сьогодні представляє собою багатопланову
діяльність, що передбачає використання різних методів отримання, обробки
і представлення інформації. Сучасний інструментарій громадського
моніторингу за виборчим процесом включає не тільки традиційні для цього
виду діяльності методи ,як, наприклад, спостереження (у т.ч. включене),
але й інші методи – конвент-аналіз, фокус-групи, case-study та ін. Втім,
громадський моніторинг взагалі та методи, що використовуються в процесі
моніторингової діяльності, залишаються практично недослідженими в
сучасній науці, незважаючи на їх поширення у практичній діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи феномен
громадського моніторингу, можна констатувати, що його складові в
науковій літературі розкриті стисло та фрагментарно, незважаючи на
те, що він достатньо поширений у практичній діяльності різних установ
та організацій. Що стосується громадського моніторингу за виборчим
процесом, то в науковому доробку як об’єкт досліджень він практично не
представлений. Деякі положення громадського моніторингу висвітлюються
через діяльність громадських організацій різного спрямування, об’єднань
споживачів, профспілок тощо в роботах О. Лазор, Е. Лісіцин, В. Мартиненко,
С. Новиков, Г. Орлов, В. Тимощук, О. Чуб, Т. Яременко. У цьому ж руслі
висвітлюють проблему громадського моніторингу Г. Борн, Б. Гурне,
Г. Добринін, О. Лучин, О. Майоров, О. Маштакова, С. Рогов, Г. Сьомін,
Т. Троїцька та інші науковці.
Що стосується застосування методу case-study (кейс-стаді) в процесі
моніторингової діяльності, то такі розробки відсутні. Загалом кейс-стаді
розглядається в рамках таких наук, як педагогіка, лінгвістика, соціологія,
політологія та ін. Серед сучасних вітчизняних авторів, які розглядали
кейс-стаді в рамках політології, варто відзначити авторів підручника
„Політична наука: Методи досліджень” [5] та О. Тягло, що представив
результати ідентифікації сучасного стану і прогнозування можливостей
подальшого розвитку політичної науки в Україні в частині застосування
методу вивчення кейсів [6]. Втім, слід зауважити, що англомовний доробок
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з питання використання методу кейсів, у порівнянні з вітчизняним,
значніший, що підвищує актуальність дослідження використання методу
кейс-стаді в рамках вітчизняної політології.
Метою статті є визначення особливостей використання методу
кейс-стаді в процесі здійснення громадського моніторингу за виборчим
процесом на прикладі виборів до Верховної Ради України 2012 року.
Виклад основного матеріалу. Метод кейс-стаді виник на початку
ХХ ст. у Школі бізнесу Гарвардського університету (США). Його
особливістю стало вивчення прецедентів, тобто ситуацій із юридичної
або ділової практики, які відбулися в минулому. В подальші роки даний
метод поширився в практиці різних відомств і навчальному процесі, у т.ч.
в Україні. Проте дослідницька стратегія кейс-стаді не є традиційною для
вітчизняної політологічної науки [5].
Варто відзначити, що, не дивлячись на всю немилозвучність терміну
„кейс-стаді” українською мовою, українськомовного його аналогу,
що повністю відповідав би змісту методу. Тому термін „кейс-стаді” не
тільки міцно увійшов до повсякденного наукового лексикону, але для
більшості є цілком зрозумілим і звичним, це словосполучення широко
використовується як в дослідницькій практиці, так і у теорії. При цьому
роботи, в яких давався б ясний опис того, що є кейс-стаді і як його
слід застосовувати, фактично відсутні. Іншими словами, кейс-стаді є
дослідницькою стратегією, настільки ж поширеною в політичній науці,
наскільки і невизначеною. У загальному розумінні, кейс-стаді – це
глибинне дослідження одиничної ситуації з метою розуміння ширшого
класу (схожих) випадків.
Кейс-стаді, вивчаючи одиничну, а іноді навіть унікальну ситуацію, явно
або імпліцитно націлений на виведення якихось узагальнень. Ця стратегія
є проміжною ланкою від отримання суто контекстуальних знань за
допомогою якісних методів до виведення загальних закономірностей. При
використовуванні даного підходу одинична ситуація або подія цікавлять
не стільки самі по собі, скільки як приклад ширшого „класу подій”. Таким
чином, кейс-стаді – це, строго кажучи, не метод дослідження об’єктів,
що цікавлять науку, але особливий спосіб відбору ситуацій для аналізу.
Ситуація, або кейс, означає якийсь обмежений в просторі феномен, що
розглядається в певний період часу або впродовж деякого періоду часу [3].
Кейс-стаді може включати вивчення як одного, так і декількох кейсів
[8, c. 20]. Крім того, кейс може бути представлений як однією, так і
декількома одиницями аналізу. Розширена типологія досліджень кейсстаді, що ґрунтується на кількості одиниць аналізу в рамках одного кейса
і кількості самих кейсів, що підлягають вивченню, представлена в роботі
Р. Йіна [9, c. 46-64]. Так, дослідник виділяє чотири типи кейс-стаді на
основі перехресної класифікації двох дихотомічних ознак – кількості
кейсів (один або декілька) і кількості одиниць аналізу в кожному кейсі (одна
або декілька): одинично-цілісне кейс-стаді (один кейс, представлений
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однією одиницею аналізу), одинично-складове кейс-стаді (один кейс,
представлений декількома одиницями аналізу), множинно-цілісне кейсстаді (декілька кейсів, кожний з яких представлений однією одиницею
аналізу) і множинно-складове кейс-стаді (декілька кейсів, кожний з яких
представлений декількома одиницями аналізу).
Відповідні типи кейс-стаді спираються на концепцію повторюваності,
яка полягає у відборі кейсів, що демонструють або схожі результати
дослідження (константна повторюваність), або відмінні результати,
пов’язані з очікуваними причинами (теоретична повторюваність). Така
повторюваність результатів, як і в експериментальних дослідженнях,
робить висновки дослідження надійнішими. Оскільки в даному випадку
забезпечується генералізація аналітичної ситуації, остільки при відборі
кейсів необхідно використовувати цілеспрямовану вибірку. Оптимально,
якщо дослідник відбере як кейси, що демонструють константну
повторюваність, так і кейси, що демонструють теоретичну повторюваність
(якщо таке взагалі можливе). Це дозволить розглянути феномен в різних
контекстах і всесторонньо його описати. При визначенні кількості кейсів,
що підлягають вивченню, слід використовувати підхід мінімальної
вибірки [4].
Традиційно, виділяють шість джерел отримання даних в кейс-стаді:
інтерв’ю, документи, архівні записи, безпосереднє спостереження,
включене спостереження, матеріальні артефакти [7, c. 75]. Застосовуючи
кейс-стаді, дослідник повинен дотримуватися трьох головних принципів
збору даних:
1. Використовування декількох джерел даних: оскільки джерела
є взаємодоповнюючими, остільки в правильно виконаному кейс-стаді
повинні бути задіяні всі можливі джерела.
2. Створення бази даних: всі зібрані дані оформляються двояким чином –
у вигляді баз даних із систематизованими емпіричними фактами і у вигляді
дослідницьких звітів по цих базах даних.
3. Побудова інтеграційного ланцюжка свідоцтв:
а) дослідник повинен потурбуватися, щоб підсумковий звіт цілком
ґрунтувався на базі проведеного кейс-стаді;
б) база даних повинна відображати природу „сирого” емпіричного
матеріалу і містити відомості про умови, в яких він був зібраний;
в) самі зібрані дані повинні відповідати дослідницьким питанням [4].
Розглянемо застосування методу кейс-стаді у політичній практиці на
прикладі виборів до Верховної Ради України у 2012 році.
Виборчий процес під час виборів народних депутатів до Верховної Ради
України регулювався, як і інші виборчі процеси, нормами національного
законодавства – Конституцією України [1], Законом України від 17.11.2011
№ 4061-VI „Про вибори народних депутатів України” [2], іншими
законодавчими актами.
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Суттєвою відмінністю Закону про парламентські вибори стало те,
що статус суб’єктів виборчого процесу ним закріплено за офіційними
спостерігачами від громадських організацій, зареєстрованими у
визначеному цим же Законом порядку. Їхні повноваження починалися з
дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у встановленому порядку
і припинялися після встановлення Центральною виборчою комісією
результатів виборів депутатів.
Спираючись на законодавчі акти, у 2012 році під час виборів народних
депутатів України Громадянська мережа ОПОРА реалізувала масштабну
кампанію довготермінового та короткотермінового спостереження,
організувала статистичний підрахунок голосів щодо результатів
голосування за пропорційною складовою виборчої системи на основі
репрезентативної вибірки, забезпечила стовідсоткове покриття дільниць
своїми спостерігачами у окремих одномандатних мажоритарних виборчих
округах.
У рамках довготермінового спостереження в кожному з 225 округів
працювали спостерігачі ОПОРИ, а в день виборів до них приєдналися
ще 3500 активістів. Як і при організації моніторингових кампаній під
час попередніх виборів, на виборах 2012 року етапна характеристика
моніторингової діяльності відповідала логіці виборчого процесу.
Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють проведення виборів
в Україні, дозволяють дійти до висновку, що виборчий процес може
охоплювати проміжок часу між попередніми і наступними виборами. При
такому підході виборчий процес можна розділити на чотири фази – преелекторальну, електоральну, пост-електоральну і між-електоральну.
Пре-електоральна фаза – це період, що починається з початком
підготовчих заходів до проведення наступних виборів і закінчується із
завершенням виборчої кампанії.
Електоральна фаза триває один день (або декілька днів в окремих
країнах) і включає всі заходи, що стосуються голосування. Вона
закінчується із закриттям виборчих дільниць.
Пост-електоральна фаза – це період між закриттям виборчих дільниць
(закінченням процесу голосування) і оголошенням остаточних результатів
вибору (після узгодження всіх можливих конфліктів і вирішення
проблемних ситуацій).
Між-електоральна фаза – це фаза між виборами, під час якої у
політичному полі та інших сферах життя раїни відбуваються зміни,
пов’язані з виборами.
Особливістю моніторингу за виборами народних депутатів України у
2012 році стало те, що фактично моніторингова діяльність розпочалася
ще в січні – лютому 2012 року – тобто в між-електоральний період – і
передбачала вивчення політичного поля, складання прогнозів щодо
можливих порушень з метою їх попередження та ін. До моніторингової
діяльності в між-електоральний період, зокрема, належав, аналіз фактів
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зловживання адміністративним ресурсом в ході попередніх виборчих
кампаній в Україні за методом case-study.
На основі аналізу відкритих джерел інформації, випадків зловживання
адміністративним ресурсом у відповідній області під час попередніх
виборчих кампаній, в кожні області суб’єктами моніторингової діяльності
була узагальнена інформація щодо ситуацій (кейсів) (не менше 5), яка
містила наступні дані:
1. Вид адміністративного ресурсу:
– законодавчий адміністративний ресурс – прийняття нормативноправових актів в інтересах конкретних політичних сил;
– інституційний адміністративний ресурс – використання
підконтрольних органам влади і місцевого самоврядування кадрових
ресурсів та матеріально-технічних засобів в інтересах окремих кандидатів
чи партій, за відсутності рівного доступу до них усіх інших виборчих
конкурентів;
– медійний адміністративний ресурс – використання підконтрольних
владі ЗМІ в інтересах конкретних політичних партій чи кандидатів;
– силовий адміністративний ресурс – використання владою
правоохоронних органів (міліція, прокуратура, СБУ, митниця, податкова)
на користь одних кандидатів або з метою тиску на інших;
– бюджетний адміністративний ресурс – використання бюджетних
коштів та засобів на користь конкретних кандидатів чи партій;
– регуляторний адміністративний ресурс – прийняття органами
державної влади, місцевого самоврядування і підконтрольними їм
структурами (наприклад, виборчими комісіями) законних управлінських
рішень в інтересах окремих кандидатів чи партій
2. Короткий опис ситуації (кейсу).
3. Вибори, на яких трапився випадок (вибори народних депутатів
України 1998 і 2002 років, парламентські і місцеві вибори 1994, 1998, 2002,
2006, 2007, 2010 рр., президентські – 1994, 1999, 2004, 2010 рр.).
4. Місце події.
5. Суб’єкти зловживання адміністративним ресурсом.
6. Партія, кандидат, інша особа чи група осіб, на чию користь був
застосований адміністративний ресурс.
7. Об’єкт зловживання адміністративним ресурсом.
8. Наслідки випадку.
9. Період, коли мало місце зловживання адміністративним ресурсом:
до початку виборчої кампанії, під час чи після, в момент голосування.
10. Масштаб зловживання адміністративним ресурсом.
11. Тривалість застосування адміністративного ресурсу, його
повторюваність.
12. Джерела інформації.
Результати цієї роботи дали змогу уявити потенційні небезпеки
на виборах 2012 року, що стосувалися однієї з найпоширеніших
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(як показав досвід проведення попередніх виборчих кампаній) для нашої
країни форм порушення виборчого законодавства – а саме, зловживання
адміністративним ресурсом.
Висновки і перспективи подальших досліджень. В результаті
аналізу наукової літератури і вітчизняного законодавства, що стосується
проведення виборів в Україні, можна зробити висновок, що в контексті
здійснення громадського моніторингу за виборчим процесом, його
варто розглядати як такий, що складається з чотирьох етапів: преелекторального, електорального (голосування), пост-електорального,
між-електорального.
Між-електоральна фаза громадського моніторингу за виборчим
процесом під час виборів народних депутатів України у 2012 році, що
здійснювався офіційними спостерігачами від ГМ ОПОРА, за якими чинним
законодавством було закріплено статус суб’єктів виборчого процесу,
передбачала отримання інформації завдяки використанню методу кейсстаді. В даному випадку метод кейс-стаді передбачав збір і аналіз фактів
зловживання адміністративним ресурсом в ході попередніх виборчих
кампаній в Україні.
Результати цієї роботи дали змогу уявити потенційні небезпеки
на виборах народних депутатів України 2012 року, що стосувалися
такої форми порушення виборчого законодавства, як зловживання
адміністративним ресурсом.
Перспективними напрямками подальших наукових розробок, що
стосуються громадського моніторингу за виборчим процесом, можна
визначити: особливості співпраці національних та міжнародних
спостерігачів, роль держави у розвитку системи громадського
спостереження за виборами, особливості фінансування суб’єктів
моніторингової діяльності за виборами в України.
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Інноваційний розвиток України, перспективи інтеграції до європейських
та світових структур значною мірою обумовлюються, як відомо,
законодавчим забезпеченням процесу реформування науки. Маючи
достатньо потужний науковий і науково-технологічний потенціал,
Україна, на жаль, слабко використовує його як засіб, ресурс і потенціал
розвитку: більше половини можливостей реалізується поза потребами
інноваційного розвитку країни. Зазначене має своїм наслідком, як відомо,
фактичну ізоляцію наукових установ від виробничої та підприємницької
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сфери, а відтак зумовлює переорієнтацію останньої на виконання робіт,
які не є пріоритетними щодо процесу соціальних змін в Україні.
Прийнято вважати, що сучасна система науково-технічної інформації
повинна не тільки забезпечити широкий доступ користувачів до знань,
сучасних досягнень науки, патентної інформації тощо, а й надати
можливість використання інформаційних технологій, розробка яких сприяє
зберіганню, продукуванню та поширенню інформації. У ХХІ столітті, за
оцінками ЮНЕСКО, рівня національного добробуту, адекватного світовим
стандартам, спроможні досягнути лише ті країни, працездатне населення
яких на 40-60 відсотків складатиметься з осіб з вищою освітою. Знання,
наука, інформація перетворюються, таким чином, у ресурс розвитку, тоді
як учені стають рушійною силою процесу соціальних змін.
Одним із пріоритетних завдань органічного поєднання науковотехнологічного і підприємницького середовища, належного використання
потенціалу науки має стати запровадження дієвої системи правового
стимулювання інноваційної діяльності засобами, передусім, захисту
інтелектуальної власності, податкової та амортизаційної політики,
патентного та ліцензійного регулювання, венчурного фінансування тощо.
В цьому сенсі значні сподівання покладаються на правову ідеологію,
принаймні в частині, що безпосередньо пов’язана з перспективами
інноваційних змін в українському соціумі, осягненням стратегічних і
тактичних завдань науково-інноваційної політики, місця в цьому процесі
основних соціотворчих суб’єктів – держави, суспільства, країни, окремо
взятої людини.
Водночас варто наголосити, що значення ідеології, як правової, так
і політичної, суттєво зростає за умов дії колективних суб’єктів, якими
є, що загальновідомо, політичні партії, інституційно визначені суб’єкти
соціальної дії – держава та органи, що її уособлюють, освіта і наука,
законодавча, виконавча та судова гілки влади. Адже у разі зміни останньої
мають бути забезпечені наступність, послідовність та безперервність
процесу, його підпорядкованість як стратегічним завданням, так і
усталеним стандартам рівня й якості життя, демократичного, інноваційно
орієнтованого розвитку.
Як уявляється, зазначене цілком узгоджується з конституційними
приписами: ст. 15 Основного Закону стверджує, що „суспільне життя в
Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної
багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою
як обов’язкова”. А це означає, що в Україні має бути значна кількість
ідеологій, відповідно до національного політичного спектру – правих,
центристських і лівих, що цілком відповідає вітчизняним конституційним
приписам.
Так само права громадянства мають бути надані, відповідно до
цивілізованих стандартів життя, правовій ідеології, що дозволило
б подолати одну з корінних вад вітчизняного конституціоналізму і,

87

відповідно, утвердити нормативно-правову єдність цивілізаційного виміру
України – України як держави, суспільства і країни. Адже в Конституції
України терміни „Україна як країна” і „Україна як суспільство” відсутні.
Ст. 1 Основного Закону стверджує, що Україна є суверенна і незалежна,
демократична, соціальна, правова держава. При цьому жодного слова
про Україну як країну і суспільство не задекларовано. Хоча, як відомо,
„суспільство – мати держави і, відповідно, держава – дитя суспільства,
продукт суспільного розвитку [1, с. 59]. Показово, що вже на рівні
громадської думки має місце розрізнення термінів „держава” і „країна”.
Так, за результатами соціологічних досліджень 80 % українців соромно за
свою державу, а 64,1% опитаних стверджують, що вони пишаються своєю
країною менше, ніж цього б хотілося [2].
Західний досвід свідчить, що дії влади, держави в цілому мають
доповнюватись і розвиватись на рівні суспільства, окремих громадян
країни, повинен запускатись, зокрема, механізм самоорганізації, що
сприяє досягненню синергетичного ефекту у діях держави і суспільства. Це
дозволяє останньому, його складовим постати впорядкованою, стабільною
соціальною системою, кожний елемент якої реалізує свою базову функцію:
економіка - адаптації, держава і право – інтеграції, школа, сім’я і церква –
успадкування набутого досвіду, звичаїв і обрядів, навичок і вмінь,
утвердження зразків поведінки. Таке суспільство „працює” на досягнення
ціннісної згоди різних соціальних груп, утверджує громадянську злагоду,
солідарність та співпрацю як своєрідну основу суспільства, визначає його
соціальні функції та пріоритетні орієнтири розвитку, формує коректну,
соціально адаптовану та безпечну для соціального оточення модель
поведінки.
В Україні держава поки що не справляється з зазначеною місією.
Більше того, суспільство, що демонструє потенціал розвитку, переросло
владу, яка гальмує процес соціальних, у тому числі інноваційних, змін.
Відстає і наука: орієнтири розвитку, майбутнє України не отримали поки
що задовільного обґрунтування.
Однією із причин недостатньої уваги держави до проблем розвитку
суспільства називається визначений Конституцією України лише статус
держави (ст. 1), тоді як поняття „країна” і „суспільство”, „державне
управління” взагалі відсутні. Українська держава, як уявляється, має
поставати в єдності з суспільством і позиціонуватись як країна. На жаль,
конституційний механізм цього динамічного і багато в чому визначального
процесу соціальних змін також не виписаний.
Що це означає з точки зору законодавця, який ухвалив Конституцію?
Верховна Рада України, ухвалюючи в червні 1996 року Конституцію,
виходила з необхідності забезпечення пріоритету держави у всіх сферах
державного і суспільного життя, адже на той час на новостворену державу
покладались особливі функції, пов’язані, передусім, з утвердженням і
розвитком України як суверенного державного утворення. Однак ситуація

88

докорінно з того часу змінилась: Україна утвердилась як самостійна
держава, фактично забезпечила своє історичне майбуття, що означає
зміну соціальних пріоритетів – необхідності розвитку громадянського
суспільства, правової держави і суверенної країни як обов’язкових
атрибутів єдиного цілого, ім’я якому Україна.
Значущість держави як одного із соціотворчих суб’єктів розвитку,
що діє в одному ряду з суспільством, його інститутами - наукою, освітою,
сім’єю, церквою тощо, стає очевидною, якщо виходити із визначальних
критеріїв функціонування цивілізованих країн світу, їхньої здатності
до позиціонування та конструювання соціального простору, а саме: а)
спроможності до втілення національних інтересів; б) мобілізації; в)
здатності до соціальних змін; г) демократії та д) винагороди. Саме зазначені
ознаки, їх поєднання та особливості реалізації утворюють різні типи
європейських правових ідеологій.
Правова ідеологія дозволяє забезпечити цілісність вітчизняного
правового простору, його системність шляхом налагодження та
забезпечення процесу продукування, виробництва та застосування
закону відповідно до особливостей інноваційного розвитку українського
суспільства, нормативно-правового регулювання соціальних відносин,
забезпечувати єдність закону і соціальної практики (що традиційно
покладається на право), а також забезпечити позиціонування України як
демократичної країни, правової держави та громадянського суспільства
в європейському та світовому співтоваристві народів і держав. Поки що
ж діяльність України пов’язується виключно з державою чи органами
державної влади, тоді як роль організацій громадянського суспільства,
передусім неурядових, підприємницьких структур, фізичних осіб зведена
до мінімуму.
Не менш важливе завдання, що покладається на правову ідеологію,
полягає в її здатності до нормативно-правового, а значить і соціальнополітичного, інноваційно-технологічного конструювання вітчизняного та
європейського простору відповідно до національних інтересів, а значить і
формування позитивного іміджу України як держави, країни і суспільства.
В такому розумінні правова ідеологія спроможна дії влади, держави
загалом доповнити соціально-інноваційним потенціалом, що дозволяє
запустити самоорганізаційні процеси в діях держави і суспільства, постати
своєрідним бар’єром на шляху некритичного перенесення західних
правових стандартів на вітчизняне тло, налагодити процес законотворчості
в його відповідності соціальним реаліям, інноваційно орієнтованим
національним перспективам розвитку, чим послугувати процесу
формування внутрішньо несуперечливого правового поля, подолання його
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колізій та суперечностей, становлення його як системного, принаймні в
контексті наближення до стандартів інформаційного суспільства*.
Позитив системності вітчизняного правового поля вбачається і в тому,
що має забезпечуватись єдність сутності та духу закону, утверджуватись
поважне відношення до закону як засобу подолання чи недопущення
проявів правового нігілізму, що, на жаль, проявляється в процесі
реформування вітчизняної науки й освіти, практичної реалізації освітньої
політики тощо.
Ознаками не сформованості правової ідеології в контексті формування
„суспільства знання” є непослідовність дій держави, як наголошують ЗМІ,
щодо впровадження Болонської системи, яка, зважаючи на її нівелюючий
характер, оцінюється вітчизняними експертами неоднозначно. Так
само сумнівною є її спроможність щодо ефективного реформування
національного освітнього простору як засобу забезпечення інноваційного
розвитку країни, забезпечити вільне пересування студентів, а також
викладачів і науковців, як це часто декларується, у межах ЄС. Кроки, що
здійснені, сприймаються як спорадичні, окремішні, безсистемні, що не
дозволяє їх розглядати як складову загальної стратегії реформування,
становлення інформаційного суспільства в Україні.
Масштабною, за результатами моніторингу мас-медіа, є проблема
зближення науки й освіти в Україні, якими продовжують опікуватись різні
відомства.Торкаючись сфери реформування місцевого самоврядування
в Україні, розгляду його як суб’єкта процесу інноваційних змін ЗМІ
підкреслюють важливість врахування вимог принципу субсидіарності,
зокрема в редакції, поданій у тексті Європейської хартії місцевого
самоуправління: „Виконання державних повноважень, як правило,
повинно переважно покладатися на найближчі до громадян органи
влади”. Започаткована офіційним Києвом політична практика скасування
районних рад суперечить європейському праву, європейським
стандартам державного управління, згідно з якими делегування
центром повноважень має здійснюватись на якомога нижчий рівень,
що дозволяє залучити механізми соціальної самоорганізації, потенціал
органів місцевого самоврядування. Зазначеним європейським принципом
делегування повноважень фактично знехтувано, що може мати своїм
наслідком централізацію влади, негативно позначитись як на процесах
демократизації українського суспільства, так і стосунках з Радою Європи,
Європейським союзом в цілому [3].
Так само очевидно, що держава не може бути сильною, якщо вона має
бідні територіальні громади до того ж з обмеженими повноваженнями, що
* В опублікованому рейтингу умов для розвитку підприємництва Doing Business-2011
Україна займає 145 місце з 183 можливих. Нас обігнали практично всі країни пострадянського
простору. За рівнем легкості здійснення підприємницької діяльності Україна може бути
співвіднесена з такими країнами, як Гамбія та Сирія („Багнет”, 15.11.2010).
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не може не позначатись на виконанні покладених на неї повноважень, у
тому числі в частині забезпечення інноваційно-технологічного розвитку.
Системний погляд з позиції правової ідеології на сферу зовнішньої
політики дозволяє стверджувати про неузгодженість стратегічних і
тактичних завдань діяльності української держави в частині забезпечення
інноваційного розвитку. Принаймні, позаблоковий статус виглядає
скоріше як тактичний хід, а не стратегічний вибір. Доречнішою уявляється
політика нейтралітету України, що дозволило б виступати самостійним і,
головне, самодостатнім гравцем на європейському континенті, будувати
зовнішню політику як рівновіддалену від провідних центрів формування
геополітики, збалансувати її по осі – Брюссель, Москва, Вашингтон,
інтегруватися в європейські структури, маючи при цьому тісні стосунки
з Росією, Китаєм, Бразилією та Індією.
Таким чином, є підстави стверджувати, що правова ідеологія,
набуваючи ознак як поточного, так і перспективного виміру, спроможна
слугувати своєрідним критеріальним чинником утвердження законності
і правопорядку як у стратегічному, цілеорієнтуючому сенсі, так і в
тактичному – реалізації ухвалених законів, засобом унормування
інноваційно орієнтованого соціального простору, що не може не
позначатись на статусі права як системи соціальних загальнообов’язкових
норм, дотримання і виконання яких забезпечується державою
[4, c. 5]. Саме тому правову ідеологію доцільно розглядати як сукупність
концептуально обґрунтованих ідей, принципів і положень, стимулів і
мотивів, морально-етичних і правових норм, що сприяють зміцненню
й утвердженню правомірних засад інноваційно-технологічного
забезпечення функціонування держави і суспільства, позиціонування
країни в європейському і світовому просторі.
Завдання правового забезпечення функціонування держави як
інноваційної соціотворчої структури визначаються ефективністю її економічної
та владно-розпорядницької діяльності, демократичністю політичного режиму,
престижністю (сприйнятливістю) рішень і дій, здатністю до соціальної
мобілізації та справедливої винагороди. Відповідно, правова ідеологія,
виходячи із світового досвіду, має позиціонувати державу як сукупність
певних визначальних чинників, передусім національних інтересів,
соціального розвитку, демократії, соціальної мобільності та справедливої
винагороди в їхній підпорядкованості інформаційно-технологічній
компоненті соціальних змін як вирішальній.
Сучасну ситуацію в Україні відбивають такі ознаки як наявність
демократії та мобілізації, дефіциту соціальних реформ і винагороди. На
такій основі стверджується політичний режим з дефіцитом соціальної
інтеграції та інноваційного розвитку. Залежно від умов, це може бути
модернізаційний тип правової ідеології із загрозами стагнації або
демагогічного переродження демократії, очевидною кризою соціальної
інтеграції, відсутньою громадянською злагодою, слабкою економікою
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і незадовільною винагородою. В такому суспільстві проблемою є вибір
історичної перспективи, ціннісна злагода й активна соціальна мобілізація
задля реалізації цілей інноваційного розвитку. Така ситуація може
свідчити про кризу законності. Держава спроможна набувати різних форм:
національно-народної, демагогічної або розподільчої автократії. У першому
випадку увага акцентується на примусовому продуктивізмі, у другому – на
ідеологічній мобілізації, в третьому – на їх певній комбінації. Винагорода
здійснюється штучним або корумпованим чином. Розвиток ґрунтується
не на реальній співпраці суб’єктів державотворчого процесу, а на їхніх
взаєминах з владою, постає як налагоджений „демократичний” контроль
за розподілом.
Звичайно, можливі й інші типи правової ідеології, що побудовані
за тими чи іншими ознаками та їх комбінаціями, однак очевидно, що
правова ідеологія як складова загальної ідеології не тільки виробляє
певне розуміння соціальної дійсності, перспектив її розвитку, а й сприяє
утвердженню певного громадського порядку, пропонує цінності, ідеали,
норми права, які узасадничують Україну як країну, державу і суспільство,
перспективи її розвитку [5, с. 29].
Таким чином, зазначені ознаки дозволяють не тільки визначити
„міру” втручання держави в життєдіяльність суспільства, а й сприяють
підвищенню ролі права та правової ідеології, визнають її соціальну й
ідеологічну цінність, формують демократичні політичні режими.
Без правової ідеології тяжко сформувати соціальний потенціал
підтримки курсу реформ, його критичну масу, а тим більше досягнути
консолідації суспільства на засадах розуміння сутності процесу, мети
та засобів реформування, у тому числі інвестиційно-інноваційних,
сформувати довіру до курсу політичних змін як в Україні, так і поза її
межами.
Правова ідеологія спроможна посприяти законодавчому забезпеченню
науково-інноваційної політики становлення України як країни, правової
держави і громадянського суспільства, суттєво посилити вітчизняну
правову систему, складовою якої вона є разом із законодавством і
юридичною практикою. Будучи уособленням права, правова ідеологія
як сукупність пов’язаних між собою переконань, настанов, правових
поглядів і норм осмислює соціальну реальність під кутом зору його
нинішнього і уявного (ідеального, ціледосяжного) станів, шляхів їх
досягнення, відповідно до якого формує правосвідомість суспільства,
окремої особистості, сприяє утвердженню певного правового порядку,
правовідносин, впливає на всі сторони соціального життя – економіку,
політику, культуру, мораль, характер та особливості функціонування
політичного режиму тощо. Чим вищого розвитку набуває суспільство, тим
більшого значення надається правовій ідеології як формі унормування
та закріплення принципів демократії, прав і свобод людини, рівності
та справедливості. Зазначена закономірність знаходить своє змістовне
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втілення у функціях, що покладаються на неї: а) аксіологічній;
б) мобілізуючій; в) інтегративній; г) прогностичній; д) цілеорієнтовній
чи ціледосяжній, що характеризує її здатність до безпосереднього та
опосередкованого (через ідеали) інноваційно-технологічного впливу
на соціальну дійсність. Відповідно правова ідеологія може бути
визначена як сукупність правових ідей, теорій, поглядів і норм, які в
концептуальному вимірі відображають, оцінюють та цілеорієнтують
процес соціальних змін України як демократичної країни, правової
держави та громадянського суспільства.
Зазначене дозволяє стверджувати про нетотожність правової
ідеології як моністичної, обумовленої нормою права, політичній
ідеології як плюралістичної за своєю сутністю. А, відтак, констатувати
її пріоритетність щодо інших типів європейської ідеології (лібералізму,
консерватизму, соціал-демократії, націоналізму тощо), її ключове
значення щодо реалізації інноваційно-технологічного потенціалу України
як суб’єкта світової історії.
Правова ідеологія дозволяє:
а) визначити цілі соціального розвитку, а також правові засади,
інноваційно-технологічні засоби їх досягнення. Образ майбутнього має
свідомо задаватися інституційною системою суспільства – освітою, наукою
тощо, конструюватись соціальною практикою самодіяльного і вільного
народу, суспільством у цілому;
б) закласти правові механізми регулювання відносин як усередині
влади, так і суспільних відносин, правові регулятори функціонування
країни, держави і суспільства як єдиного простору, який функціонує та
розвивається відповідно до вимог, запитів і потреб національних інтересів.
Зазначені пріоритети є природними для відкритого суспільства чи
суспільства, що модернізується на засадах відкритості;
в) дати правову оцінку соціально-політичній ситуації з позиції
наближення до соціальної мети, стандартів рівня й якості життя,
соціального порядку і справедливості.
За умов плюралізму ідеологій, що гарантується Конституцією України
(ст. 15), правова ідеологія має поставати як моністична (не плутати з
обов’язковістю!) в її змістовному та функціональному підпорядкуванні
торжеству норми права, зорієнтованості на мету та завдання процесу
соціальних змін, засобів їх правового забезпечення тощо.
Відповідно, є підстави стверджувати, що парламент спроможний
постати стратегічним законодавчим органом, сформувати законодавче
поле відповідно до цілей розвитку країни лише за умов відповідності права
потребам розвитку суспільства, законів - правовідносинам, що склались
у країні, контролю громадянських організацій, політичних інститутів,
суспільства в цілому за діяльністю держави, її органів. Так само як і долати
колізії як законотворчого, так і законодавчого процесу. Ці засади, як і
доленосні перспективи, засоби їх досягнення багато в чому визначаються
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сутністю та завданнями функціонування правової ідеології як системного
цілого. Йдеться, зокрема, про необхідність:
- розробки проблематики правової ідеології як засобу нормативноправового регулювання та інноваційно-технологічного забезпечення
стратегічно орієнтованих і тактично здійснюваних заходів щодо
утвердження та розвитку української державності, зміцнення її
міжнародного авторитету, політико-правового позиціонування в
європейському та світовому просторі;
- формування вітчизняного законодавчого поля як цілісної,
несуперечливої системи права, структурно-функціональної єдності
його елементів, їх спрямованості на побудову в Україні інформаційного
суспільства;
- забезпечення ефективності законодавства, його підпорядкування
завданням формування в Україні правової держави і громадянського
суспільства, самодостатньої особистості, утвердження прав і свобод
людини та громадянина;
- адекватних політико-правових відповідей на виклики, ризики і
небезпеки сьогодення, передусім у частині забезпечення інноваційнотехнологічного розвитку України.
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Дослідження процесу формування та динаміки актуалізації
етнонаціонального виміру політичних ідентичностей на рівні
локальних спільнот в Україні вказує на важливість розробки
регіональних стратегій політики ідентичності. Приклад
чернівецької громади доводить, що особливу роль у ствердженні
та політизації етнонаціональних ідентичностей відіграє позиція
національно-культурних товариств національних меншин та
стратегія їх внутрішньополітичної та зовнішньополітичної
діяльності.
Ключові слова: політична ідентичність, локальна спільнота,
чернівецька громада, національнок ультурне товариство,
політика ідентичності.
Rotar Nataly. Ethno-national dimension of political identities in
local communities: an example of Chernivtsi. Research of process of
the formation and dynamics of actualization of ethnic dimension of
political identities at the local communities’ level in Ukraine indicates
the importance of developing of regional strategies of identity politics.
Example of Chernivtsi community argues that the position of cultural
associations of national minorities and their strategy of internal
and foreign political activity plays a special role in asserting and
politicization of ethnic identities.
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Ротар Наталья. Этнонациональный измерение
политических идентичностей в локальных сообществах:
черновицкий пример. Исследование процесса формирования
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и динамики актуализации этнонационального измерения
политических идентичностей на уровне локальных сообществ
в Украине указывает на важность разработки региональных
стратегий политики идентичности. Пример черновицкого
сообщества доказывает, что особую роль в утверждении и
политизации этнонациональных идентичностей играет позиция
национально-культурных обществ национальных меньшинств
и стратегия их внутриполитической и внешнеполитической
деятельности.
Ключевые слова: политическая идентичность, локальное
сообщество, черновицкая община, национальнок ультурное
общество, политика идентичности.
Актуалізація етнонаціонального виміру політичних ідентичностей
зазвичай пов’язана з процесами мобілізації етнічності, що відбуваються
в умовах суспільно-політичних трансформацій. Потреба дослідження
особливостей етнонаціонального виміру політичних ідентичностей
в локальних спільнотах на початку процесу посткомуністичних
трансформацій визначається фрагментарним характером політичної
культури сучасної України, який передбачає функціонування різних
типів політичних субкультур, що ґрунтуються на специфічних системах
політичних орієнтацій і цінностей та відповідних моделях політичної участі.
Зважаючи на те, що кожна людина володіє етнічним потенціалом, здатним
активізуватися та перетворюватися на вмотивовану політичну силу,
долучати громадянина до загальних процесів етнополітичної мобілізації,
дослідження етнонаціональних параметрів політичної ідентичності у
поліетнічних локальних спільнотах набуває особливої актуальності.
Проблеми формування та реалізації етнополітики на концептуальному
рівні розроблялися і розробляються в межах української політичної
науки В. Євтухом, М. Кармазіною, І. Курасом, О. Майбородою,
Л. Нагорною та іншими вітчизняними науковцями, проте етнонаціональні
виміри політичних ідентичностей досліджуються переважно у контексті
електоральних процесів. Метою даної статті є визначення, на прикладі
чернівецької громади, характеру впливу етномобілізаційних практик на
формування нових політичних ідентичностей на початку 1990-х рр.
В історичній ретроспективі чернівецька громада, незважаючи на часом
радикальну зміну співвідношення етнічних груп, завжди була поліетнічною
спільнотою. За результатами перепису 1989 р. етнонаціональний склад м.
Чернівці визначався таким чином: українці становили 66,5% від загальної
кількості населення міста (по області 70,8 %); росіяни – 17,8% (по області –
10,7%); румуни – 5,0% (по області – 9,0%); молдавани – 2,5% (по області –
6,7%); білоруси – 0,7% (по області – 0,3%); євреї – 6,1% (по області – 1,7%);
поляки – 0,9% (по області – 0,5%) [16].
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З початком процесів демократизації у м. Чернівці, як і на більшості
території СРСР, на тлі процесів руйнування наднаціональної ідентичності
радянського народу відбулася актуалізація й політизація етнонаціональних
ідентичностей. Основною інституціональною формою актуалізації була
форма національно-культурних товариств (табл. 1).
Таблиця 1
Громадські об’єднання національних меншин Чернівецької області
(1991–1994 рр.)*
Назва громадського
об’єднання

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Товариство австронімецької культури
„Буковина”
Товариство польської
культури ім. А.
Міцкевича
Товариство
румунської культури
ім. М. Емінеску
Єврейська рада
Буковини
Російське культурне
товариство
ім. А. Сахарова
Товариство
білоруської культури

Чисельність за
даними, надісланими
до Міністерства
України у справах
національностей та
міграції, 1994

Чисельність
за даними,
поданими до
голови ОДА,
1994

Мовлення
по місцевому
радіо/
телебаченню,
годин на рік

275

280

-

430

430

1,1/-

15000
„Плай роминеск”

15000

215/90,5

800

900

6/4

30

83

-

Не згадується
товариство та кількість
11
членів
Румунське товариство
Не згадується
репресованих
товариство та кількість
2000
„Голгофа”
членів
Румунське науковоНе згадується
педагогічне
товариство та кількість
530
товариство
членів
„Арон Пумнул”
ХристиянськоНе згадується
Не згадується
демократичний
товариство та кількість товариство та
альянс румун України
членів
кількість членів

-

-

-

* Складено за [7; 13; 8, арк. 6].
Вже у 1990 р. у Чернівцях активно діяли Товариство української мови
ім. Т. Г. Шевченка, Товариство єврейської культури ім. Е. Штейнбарга
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(друкований орган – „Черновицкие листки”), Товариство молдавськорумунської культури ім. М. Емінеску (друкований орган – „Плай
роминеск”), Товариство „Оберіг”, Товариство польської культури
ім. А. Міцкевича, „Український народний дім”, який „і тепер, як і сто років
тому” прагнув „підпирати і боронити матеріальні і моральні інтереси
українців на Буковині” (§ 1 Статуту)” [21]. Упродовж 1991 р. в місті були
створені Російське культурне товариство ім. А. Сахарова, Товариство
автро-німецької культури „Буковина”, Товариство білоруської культури
„Беларуская громада”. Останнє, очолюване депутатом міської Ради
В. Кондратенком, було стурбоване тим, що з 2864 проживаючих на
території області білорусів, лише 1266 визнали білоруську мову рідною.
Відповідно, товариство прагнуло об’єднати в свої рядах усіх „хто хоче
зберегти себе як частину білоруського етносу, для кого не байдужі
білоруська мова, культура, історія, народні звичаї. … Ми визначаємо
пріоритет загальнолюдських принципів,, не сприймаємо тоталітаризму,
відкидаємо шовінізм, нацизм, расизм, неважливе ставлення до будь-якої
нації, народності чи етнічної групи. … разом з іншими демократичними
силами боротимемося за досягнення реального суверенітету
України” [3]. Така модель позиціонування етнонаціональних ідентичностей,
яка у політичному вимірі була зорієнтована на „досягнення реального
суверенітету України”, була характерна для всіх етнонаціональних
товариств, створених у 1991 р.
Реконструкції української національної ідентичності сприяла
діяльність обласного Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка
„Просвіта”, яке у 1994 р. нараховувало 1752 члени. У Чернівцях діяло
4 осередки, які об’єднували 860 членів [13, арк. 103]. Отже, найчисельнішими
у Чернівцях національно-культурними товариствами були Товариства
української мови ім. Т. Г. Шевченка „Просвіта” та Товариство румунської
культури ім. М. Емінеску, у процесі взаємодії між якими відбувалися
актуалізація, ствердження та використання етнонаціонального виміру
політичної ідентичності чернівецької громади. В одній з доповідних
записок, підготовлених на ім’я Голови Чернівецької ОДА І. Гнатишина
зафіксовано, що у „Чернівцях позитивно ставляться до „Російської
громади”, Єврейського культурного фонду, Буковинського коша, Братства
вояків УПА. В сільських районах більше підтримують товариство
ім. М. Емінеску” [6].
Момент, який вказує на початок актуалізації, ствердження та
використання етнонаціонального виміру політичної ідентичності – 1 грудня
1991 р. Напередодні референдуму та перших виборів Президента України
4 національно-культурні товариства опублікували офіційні позиції,
в яких підтримувалася ідея незалежності, а власна етнонаціональна
ідентичність визначалася виключно в контексті української державності.
Російське культурне товариство ім. А. Сахарова передрукувало звернення
руху „Росіяни за незалежність України”. Товариство автро-німецької

98

культури „Буковина” не публікувало власної позиції, оскільки перебувало
на стадії реєстрації, тоді як відсутність офіційної позиції Товариства
румунської культури ім. М. Емінеску в медійному просторі вказувало
на іншу, ніж у інших етнонаціональних інституцій позиції. Загалом,
ствердження української чи проукраїнської ідентичності у політичному
вимірі здійснювалося за допомогою таких ідеологем – власний дім;
йдемо у вільну державу; незалежність України – реальна необхідність;
Українська демократична держава – гарант вільного і всебічного
розвитку культур всіх національностей; хотим быть свободными, как
и великий украинский народ:
- „Голосуватиму на незалежну Україну, себто, за власний дім…”
(Голова Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка Т. Кияк);
- „… жоден народ не може бути вільним, якщо невільна земля,
на якій він живе”. „Ми йдемо із в’язниці – тоталітарної держави – у
державу вільну, демократичну” (Голова Товариства єврейської культури
ім. Е. Штейнбарса Л. Фінкель);
- „Нас, поляків, українці поважають. Через те й ми шануємо їх
інтереси. … незалежність України – реальна необхідність її історичного
розвитку” (Голова Товариства польської культури імені Адама Міцкевича
Я. Кучабінська);
- „Голосуватиму за незалежність Української демократичної
держави, котра буде гарантом вільного і всебічного розвитку культур
всіх національностей (Голова Товариства „Беларусская Грамада”
ім. Францішка Скорини В. Кондратенко).
- „Мы, русские, живущие на Украине, хотим быть свободными,
как и великий украинский народ, как и все народы, населяющие эту
землю. Мы призываем всех наших соотечественников, проживающих
на Украине и желающих быть ее гражданами, проголосовать за нашу
независимую демократическую Украину ради будущего, ради наших
детей! Проголосуем за свободную Украину!” [4; 20].
Найбільш показове позиціонування політичних Ми-ідентичностей
румунської меншини відбувалося під час зустрічі з офіційною румунською
делегацією, яка перебувала у Чернівецькій області 26–28 листопада
1992 р. та зустріч делегації Парламенту Румунії з представниками
культурологічних товариств Чернівецької області 8 квітня 1993 р.
у м. Чернівці. Отже, Ми-румуни – це:
- Позбавлені можливості у забезпеченні своїх національно-культурних
прав: вимагаємо „повернення бувшого приміщення румунської бібліотеки;
відновлення румунської редакції у видавництві „Карпати”; забезпечення
Чернівецької друкарні латинським шрифтом; вільне використання
румунської національної символіки; визнання румунської мови як офіційної
в місцях компактного проживання румунського населення; створення умов
для здобуття вищої освіти з усіх спеціальностей румунською мовою в
Чернівцях; припинення дискредитації лідерів товариства ім. М. Емінеску
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та пропаганди по створенню образу „ворога” України в особі румуна;
надання буковинцям права безвізового переходу кордону з Румунією;
налагодження забезпечення літературою та періодикою з Молдови та
Румунії”;
- За подвійне громадянство: „… питання подвійного громадянства,
як правового механізму у здійсненні вільного зв’язку з історичною
батьківщиною”;
- За власну церкву: „церковним органам Румунії підтримати його
ідею створення на території Чернівецької області окремого вікаріату за
етнічною (румунською) ознакою” (Священик М. Івасюк);
- Проти геноциду стосовно румунського народу: „політика геноциду
має своє продовження і сьогодні. … румунський народ в Україні й надалі
штучно поділяють на румунів і молдаван; примушують записуватися
українцями; випускники румунських шкіл не мають можливості
продовжити навчання рідною мовою в Україні; топоніміка … має нахил
до українізації; приміські румунські села примусово українізуються
внаслідок забудови промисловими об’єктами, поселенням приїжджих
українців, впровадженням навчання українською мовою; традиційно
румунська зона в Чернівцях (Роша) сьогодні прискореними темпами
забудовується номенклатурою та чужинцями (чит. українцями)”
(К. Слару, голова Християнсько-демократичного альянсу румунів
України) [11, арк. 79; 12].
Тоді, як Вони-українці – загарбники та чужинці: „приміські румунські
села примусово українізуються внаслідок забудови промисловими
об’єктами, поселенням приїжджих українців, впровадженням навчання
українською мовою; традиційно румунська зона в Чернівцях (Роша)
сьогодні прискореними темпами забудовується номенклатурою та
чужинцями (чит. українцями)” (К. Слару, голова Християнськодемократичного альянсу румунів України) [12, арк. 66].
Діаметрально протилежним є самопозиціонування української
національної спільноти м. Чернівці, яке у комунікативному дискурсі
виражалося позиціями насамперед місцевого осередку Української
республіканської партії. Ми-українці:
- За діалог, а не за конфронтацію: „Ми ще раз закликаємо румунські
товариства до конструктивної співпраці. Але просимо однозначно
визначитись: ставити собі за мету досягти конфронтації між румунами
та українцями, на підставі чого вимагати повернення Північної Буковини
до Румунії чи ні?”;
- Припинятимемо ворожі дії стосовно нас: „Чернівецька крайова
організація УРП звертає вашу увагу на недопустимість у майбутньому
подібних заходів, які були б ворожі інтересам Української держави і
рекомендує всім компетентним органам і посадовим особам своєчасно і
адекватно реагувати на всі прояви етнічного чи релігійного екстремізму,
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котрі в купі із спровокованим економічним хаосом становлять серйозну
загрозу для державності України” [17; 9, арк. 10].
Більш розгорнутим є образ Вони-румуни в української більшості
чернівецької громади:
- Проти української державності: „окремі делегати і гості із Румунії
допускались до публічних образ Президента України, виступали із
територіальними претензіями до України”;
- Не хочуть вивчати та знати українську мову: „… керівники наших
румунських товариств не особливо підтримують ідею про вивчення в
румунських школах державної української мови. … Це виглядає по суті
як спроба випустити зі школи неповноцінного громадянина України. Не
знаючи державної мови, він буде почувати себе дискомфортно, а отже
(на це й розрахунок) може вороже ставитися до українців. Знову –
створювати образ ворога”;
- Хочуть румунізувати суспільно-політичне життя в м. Чернівці:
„Інша вимога – підняти румунський прапор (триколор) на всіх державних
і громадських будівлях в Чернівцях і населених пунктах компактного
проживання румунського населення області. Якщо б так зробити, то
виходить, і в Чернівцях, над Українським Народним Домом…”;
- Румунізація вищої освіти у вищих навчальних закладах міста: „Ще
одна вимога стосується створення румуномовних груп на всіх факультетах
Чернівецького університету. … румунські керівники стоять на своєму, хоча
ми пропонуємо посилати наших студентів румунської національності на
навчання в Румунію або Молдову в обмін на студентів-українців звідтам”;
- Виступають за пропорційне представництво в органах влади за
національним принципом: „… українські демократичні організації винні
в тому, що румунська громада нашого краю не має свого представника
у Верховній раді України”; „Далекосяжною метою таких конгресів
(йдеться про 1-й конгрес румунського населення краю – Н. Р.) є створення
паралельних структур влади в Чернівецькій області за етнічною ознакою,
що є виявом прямого сепаратизму” [17; 9].
Особливістю політичного наповнення українських етнонаціональних
ідентичностей в медійному, офіційному та громадському просторі було те,
що вони не пропонували чернівецькому загалу конструктивних, державо
стверджуючих, позаконфліктних моделей образу Ми-українці.
Окрім офіційних зустрічей, систематична політизація румунських
етнонаціональних ідентичностей відбувалася на шпальтах газети
„Плай роминеск”, яка є офіційним друкованим органом Товариства
румунської культури ім. М. Емінеску. Систематизація змісту матеріалів,
надрукованих у газеті „Плай роминеск”, дозволяє стверджувати, що
серед румунського населення міста та області політичні ідентичності
у етнонаціональному вимірі формувалися через поширення ідеї про
дискримінацію румун в Чернівецькій області, яке конкретизується
провокуючими „запитаннями про право румун на: використаня румунської
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мови як офіційної в державних установах; представництво в органах
влади, згідно не відсоткове співвідношення до всього населення краю;
культурну автономію; використання національної символіки” [1, арк. 87].
Загалом, на сторінках даного періодичного видання, ствердження
румунських етнонаціональних ідентичностей відбувалося через
фразеологеми „принизливе віднесення румун до категорії „та інші” в
державі, де вони займають по чисельності третє місце”; успадкування
українською державою „імперської політики СРСР щодо румун”;
„українізація румунських сіл”; нападки на „лідерів румунських
товариств”; погроза міжетнічним конфліктом за брак уваги з боку обласної
державної адміністрації до проблем національних меншин; наявність
у владних структурах Києва та Чернівців 99% українців [2, арк. 90]. На
сторінках даного періодичного видання відбувався пошук нових шляхів
пропаганди „постійної теми часопису – несправедливість приналежності
території Чернівецької області до України. Характеризуючи румунів
нашого краю, як відчужених, заблукавши та здичавілих…”, проводиться
паралель з усією територією області, тоді як румунське населення на
території області має місця компактного проживання [19, арк. 7].
Підживлення Ми-ідентичностей румунської національної спільноти
відбувалося і під час поїздок представників румунських національнокультурних товариств до Румунії. Своїми враженнями від однієї з таких
поїздок ділиться з читачами „Плай роминеск” М. Тоаке: „Прибувши за
сотні кілометрів з унікального Румунського Краю (Чернівецької області –
Н. Р.), де не святкували ювілей Великого Возз’єднання, я відчула себе
ніби уві сні, не могла повірити, що дійсно дійшла до місця, де прадіди наші
йшли з тріумфом до свободи та єднання. На відміну від моїх щасливих
прадідів, силкувалась забути звідки прийшла та куди мушу повертатись.
Може через роки, наші онуки згадають дідів, що були в грудні 1993 р. а
Алба Юлії. І може їм не потрібно буде переходити кордон, щоб відмічати
найбільші свята… Як і при вїзді, так і при виїзді змушені годинами чекати
біля колючого дроту під запертими воротами, щоб увійти в державу, в разів
п’ять біднішу чим залишали ми її тиждень тому” [19, арк. 11]. На підтримку
та поширення такого змісту ідентичностей, делегація отримала в Румунії
0,5 млн. румунських леїв (13 млн. українських карбованців).
Найбільш активно як ідентент, що політизує інтереси румунської
етнонаціональної спільноти, виступало Товариство румунської культури
ім. М. Емінеску, яке позиціонувало себе як таке, що „виконуючи волю
Божу по відродженню національної свідомості та гідності” намагається
об’єднати навколо себе „всіх справжніх румун, що протестують проти
несправедливості. А не протестують … тільки розумово відсталі”
[2, арк. 90]. Однак, в румунському етнополітичному середовищі не всі
інституції однозначно підтримували таку позицію. Зокрема, у січні
1993 р. Християнсько-демократичне товариство румунок Чернівецької
області звернулося до ЧОДА з проханням сприяти у розв’язанні
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конфлікту, який виник між ним і Товариством румунської культури
ім. М. Емінеску. У листі вказувалося: „Ми протестуємо проти втручання
групи Чернової, яка довела все румунське населення до ворожнечі та
ненависті. Останнім часом проти нашого товариства та особливо проти його
голови розгорнулася активна кампанія наклепів та брехні по місцевому
радіо на румунській мові” [15, арк. 29].
Відповідно, нас цікавить офіційна позиція української влади та її
реалізація на локальному та регіональному рівнях. Загалом її можна
охарактеризувати як політика максимального сприяння задоволення
етнокультурних проблем румунською спільнотою: у Чернівецькому
державному університет ім. Ю. Федьковича у румуномовних групах
навчалося 152 студенти, в педагогічному училищі – 162, в училищі
культури – 23 студенти; для румунської національної меншини виходило
6 назв газет; на кошти, виділені Чернівецькою ОДА, було закуплено
12 румуномовних фільмів для кіномережі області; для румунської
національної меншини обсяг річного телерадіомовлення складав 305
годин: радіомовлення – 215 годин, телебачення – 90 годин; для реалізації
своїх культурно-просвітницьких цілей національно-всім культурним
товариствам області надано приміщення, виділяються певні державні
кошти для підтримки державно-культурних програм та проведення
мистецьких заходів (у 1994 р. ця сума складала 65 млн. грн.) [8, арк. 5-6];
на вшанування пам’яті класика румунської літератури М. Емінеску,
враховуючи клопотання товариства румунської культури ім. Михая
Емінеску, згідно розпорядження Представника Президента України
в Чернівецькій області № 715 від 17.11.93 р. та протоколу засідання
містобудівельної Ради при управлінні архітектури обласної державної
адміністрації від 2 лютого 1994 р., виконком міської ради народних
депутатів вирішив дозволити спорудження пам’ятника класику
румунської літератури [18].
На тлі окресленого вище сприяння національно-культурному розвитку
румунської меншини, ЧОДА не продукувала будь-якої політики
ідентичності з українською державою. Наведемо приклад. Ще у лютому
1992 р. у зверненні тоді ще до обкому партії та облвиконкому, Чернівецької
регіональної організації НРУ, національно-культурних товариств, рада
Товариства єврейської культури ім. Е. Штейнбарга, „беручи до уваги різке
погіршення внутріполітичної обстановки в країні, викликане загостренням
міжнаціональних відносин, заявляє, що в м. Чернівці і області нині немає
і не може бути у майбутньому підстав для взаємної недовіри і ненависті
між різними націями, які давно і дружно живуть на буковинській
землі”, пропонувала „створити при облвиконкомі громадську раду з
проблем міжнаціональних відносин, до якої б увійшли представники всіх
національно-культурних та інших неформальних організацій міста та
області” [10]. Завданнями громадської ради з проблем міжнаціональних
відносин вбачалися привернення уваги „до всіх випадків загострення
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міжнаціональної ворожнечі, в тому числі за заявами окремих людей і
громадських організацій”, прогнозування стану міжнаціональних відносин
в місті і області, попередження можливість їх загострення, інформування
„громадськості, в тому числі через засоби масової інформації про вжиті
заходи, а також розвінчувати всілякі намагання поширювати провокаційні
чутки і вигадки”, організувати „відкритий, прямий діалог громадськості
з питань стану міжнаціональних відносин” [10]. Однак тоді, в 1990 р. ця
ініціатива не була підтримана.
У грудні 1992 р. Голова ради національних товариств України,
голова Єврейської ради України І. Левітас звернувся з проханням до
голови ЧОДА з проханням про створення Обласної єврейської ради та
актуалізував вже озвучену раніше ініціативу по створенню громадської
ради з проблем міжнаціональних відносин [14]. У відповідь на цей лист,
начальник відділу ЧОДА П. Гасюк зауважив: „Погоджуюся з пропозицією
про створення в нашому краї Обласної єврейської ради, яка б виражала
інтереси всього єврейського населення. Що стосується створення обласної
ради національних меншин, то поки що немає ґрунту для цього. Як
підтвердження сказаного приведу приклад про роз’єднаність і постійні
сварки між п’ятьма румунськими товариствами. Думаю, що адміністрація
не повинна втручатися, навіть з такою миротворчою місією у справи
громад. У майбутньому, коли товариства знайдуть між собою злагоду,
об’єктивно визріють умови для створення такого органу” [5]. Отже, у період
1991–1994 рр. офіційна позиція влади щодо участі у процесах управління
політизацією етнонаціональних ідентичностей може бути визначена як
позиція вичікування та невизначеності.
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В статті розглядається співвідношення теоретичного і
практичного аспектів концепту „громадянського суспільства”,
виокремлено та згруповано його ключові характеристики.
Продемонстровано жорстку взаємодетермінованість
державотворення й розвитку громадянського суспільства,
причому з асиметрією в бік національної державності та її базису –
національного суспільства.
Ключові слова: громадянське суспільство, державність,
національне суспільство, нація, міжнародні відносини.
Bezzubjak Myroslav. „Civil society”: analytical concept or
reality? The article deals with theoretical and practical aspects of
the concept of „civil society”, key features of this society are defined.
strict reciprocal determination of state building and the development
of civil society with the asymmetry in the direction of the national
state and its base – national society, is demonstrated.
Keywords: civil society, statehood, national society, nation,
international relations.
Беззубяк Мирослав. „Гражданское общество”:
аналитический концепт или реальность? В статье
рассматривается соотношение теоретического и практического
аспектов концепта „гражданского общества”, выделены
его ключевые свойства. Продемонстрирована жесткая
взаимодетерминированость процессов создания государства и
гражданского общества, причем, речь идет об ассиметрии в пользу
основы национального государства – национального общества.
Ключевые слова: гражданское общество, государственность,
национальное общество, нация, международные отношения.
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Головне концептуальне розрізнення, що міститься у більшості теорій
і концепцій „громадянського суспільства”, полягає в розокремленні
нормативного та аналітичного уявлення про громадянське суспільство.
Подібне розрізнення простежується і в спробах теоретичного опису
демократії, котра також може розглядатись подвійним чином: як ідеал
(„нормативна демократія”) і як реальне історичне явище („процедурна
демократія”). Тож ідеальне громадянське суспільство є невід’ємною
частиною ідеальної демократії. На противагу йому, реальне громадянське
суспільство набуває стількох форм, скільки існує реальних демократій.
Позаяк у різних національних суспільствах демократії різні, то й
громадянські суспільства передовсім різняться за національною ознакою,
постаючи всього лиш національним суспільством, розглянутим під кутом
зору існування у ньому незалежних від держави й ринку інституцій.
В аналітичному плані, всі громадянські суспільства концептуально
згруповуються за трьома основними характеристиками. Першою і
визначальною ознакою цього суспільства є його протиставлення державі й
державному порядку. Таким чином, громадянське суспільство є сегментом
політичної системи, в якому, за визначенням, повинні домінувати
недержавні форми політичної взаємодії. Другою важливою аналітичною
характеристикою цього суспільства вважається його структурованість
розмаїттям громадських організацій – автономних інституцій різного
спрямування, утворених волею громадян задля реалізації власних
цілей. Саме під цим кутом зору, громадянське суспільство доволі часто
йменується „третім сектором”, тобто сферою суспільно-політичної
взаємодії, котра якісно відрізняється і від держави, і від ринку. Тому
більшість громадських організацій, вже за визначенням, повинні бути
неприбутковими, прагнучи досягти цілей відмінних від тих, яких прагнуть
суб’єкти економічних відносин. Нарешті, третя риса громадянського
суспільства визначає його як сферу соціальної самоорганізації, тобто
сферу мережеву та неієрархічну, в якій накопичується й культивується
соціальний капітал [1, c. 50, с. 59, с. 69, с. 509].
Безумовно, всі властивості громадянського суспільства мають право на
існування хоча б тому, що ці властивості вже виокремлено й на їх основі
досягнуто практичного та теоретичного консенсусу. Однак, вони також
підлягають критиці. По-перше, викликає сумнів ідея щодо цілковитої
позадержавності громадянського суспільства, позаяк одразу зринає
декілька аргументів. Держава є настільки всеосяжним і всепроникним
соціальним інститутом, що в соціумі навряд чи можливий такий
сегмент, який перебував би поза її регулюючим впливом. Таким чином,
громадянське суспільство не може бути цілковито позадержавним,
оскільки це просто неможливо. Якщо ж якесь конкретне громадянське
суспільство перебуває поза регулюючим впливом певної національної
держави, то воно перебуває під впливом іншої національної держави,
слугуючи їй засобом досягнення власних зовнішньополітичних цілей.
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Власне це й спостерігаємо в багатьох країнах Другого і Третього світів,
де псевдо-незалежні інституції громадянських суспільств насправді
є інструментами політичного впливу в руках домінуючих держав
світ-системного ядра. Тому існує дві можливості: або громадянське
суспільство формується паралельно з національною державою, як сегмент
суспільства національного, відображаючи етапи її історичної еволюції та
доповнюючи державотворчий процес; або ж громадянське суспільство
цілеспрямовано твориться національною державою, після того як вона
сама вже більш-менш сформується. В обох випадках, йдеться про жорстку
взаємодетермінованість, причому взаємодетермінованість асиметричну
з асиметрією на користь саме національної державності та її базису –
національного суспільства.
Друга характеристика громадянського суспільства випливає з його
протиставлення не лише державі, але й сфері ринкових відносин. Однак,
і ця концептуалізація є хибною хоча б тому, що першим джерелом
фінансування громадських організацій в сучасному світі є плата за
послуги, які вони надають громадянам, причому доволі часто це робиться
від імені держави і за дорученням держави. Показово, що другим
джерелом є державні дотації і лише третім доброчинні внески. Однак:
хто ці внески робить? Зазвичай йдеться про організації, активно задіяні
у сфері економічної діяльності, які, фінансуючи громадські організації,
переслідують не лише суто філантропічні, але й цілком економічні цілі,
зокрема, намагаючись своєю доброчинною діяльністю привернути увагу
споживача, або ж банально уникнути оподаткування. Тому й громадянське
суспільство лише умовно може називатися третім сектором, перебуваючи
в залежності від державно-адміністративної та ринково-економічної
царин – від національної держави й національного ринку.
Нарешті, уявлення про громадянське суспільство як сферу цілковитої
самоорганізації також викликає певні заперечення, позаяк сама
національна держава є результатом самоорганізації в масштабах всієї
нації – найвищою формою такої самоорганізації. Нація, яка неспроможна
створити ефективну національну державу навряд чи спроможеться
створити дієздатне громадянське суспільство. Якщо соціального капіталу
бракує, то його бракує у всіх сферах. Таким чином, „громадянське
суспільство” є вкрай хистким концептом і може вважатися всього лиш
аналітичним припущенням, або концептуальним кутом зору, під яким
розглядається національне суспільство.
Концепт „громадянського суспільства” може існувати і в нормативній
формі – як ідеал та цінність. Однак, подібно до інших цінностей та
ідеалів, цінність та ідеал „громадянського суспільства” неминуче
вступає в суперечність з реаліями політики. Зокрема, не всі успішні
демократії мають розвинене громадянське суспільство, а його відсутність
цілком компенсується ефективною державою, федералізмом, прямою
демократією і розвиненим місцевим самоврядуванням. Натомість, чимало
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дефективних і нефункціональних демократій мають у своєму складі
розвинений громадський сектор з комплексною мережею інституцій.
Подібно, не виправдовується реальною політичною практикою уявлення
про громадянське суспільство як сферу суспільних відносин, що дає
можливість захистити й утвердити в суспільному житті інтереси
бідних, знедолених та упосліджених верств населення. Реальна
політична практика доводить, що громадянське суспільство є цариною
самоорганізації та засобом реалізації інтересів, передусім, середнього
класу, а функціонує це суспільство, значною мірою, на кошти надані
класами вищими.
Держава неминуче присутня в усіх сферах суспільного життя,
однак поглинути ці сфери вона також не може, тому й фашистська
ідея „тотальної держави” перетворилась на концепцію „корпоративної
держави” [2, c. 17–19]. Інакше кажучи, вже у самому цьому понятті була
присутня, хай і в спотвореній формі, ідея „громадянського суспільства”.
Теоретики комунізму висували тезу щодо відмирання держави шляхом
перейняття її функцій „самоорганізацією трудящих”. В емпіричному
розумінні, навіть радянський тоталітаризм містив у собі сегмент, який міг
вважатися громадянським суспільством. Йдеться про мережу громадських
організацій, що своїм функціонуванням доповнювали тоталітарну
комуністичну державу – профспілки, кооперація, культурні й спортивні
об’єднання, церковні громади і навіть дисидентські рухи. Безперечно, всі
ці громадські автономні утвори перебували в залежності від комуністичної
держави, однак, інституції громадянського суспільства в сучасних
розвинених демократіях також перебувають під регулюючим впливом
ліберально-демократичної держави.
Сьогодні викликає серйозну стурбованість тенденція до одержавлення
громадянського суспільства, яка в країнах розвиненої і зрілої ринкової
та ліберальної демократії знаходить своє вираження у делегуванні
права на виконання частини державно-адміністративних функцій
неурядовим організаціям. Все це йменується партнерством державного
й громадського секторів, а насправді є звичайнісіньким одержавленням
та експансією етатизму, коли автономні недержавні інституції фактично
перетворюються на органи державної влади. Саме у такий спосіб
громадянське суспільство втрачає свій сенс, припиняє бути собою, стає
відгалуженням, зазвичай периферійним, держави. Подібні процеси
відбуваються й у країнах „молодої” демократії. Однак, тут одержавлення
здійснюється під гаслом „розбудови громадянського суспільства”, коли
держава починає брати участь у створенні сектора суспільства, який вже
за визначенням мав би бути незалежним від неї. Загалом, в обох випадках
етатизації громадянського суспільства йдеться про „грантожерство”,
паразитування на державному бюджеті та навіть корупцію. Справді,
недержавний сектор є надзвичайно зручним каналом „відмивання”
державних грошей корумпованими чиновниками.
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В більшості теоретизувань про громадянське суспільство переважно
використовувалось його нормативне розуміння. Натомість, реальні
трансформаційні процеси відбувались по-різному в різних країнах і
призвели до різних наслідків, причому однією з головних ознак цих
процесів був жорсткий тиск з боку провідних демократій сучасного світу.
Тому й громадянські суспільства посткомуністичних країн сформувалися
не стільки під впливом національних потреб та інтересів, скільки внаслідок
зовнішнього впливу. Значною мірою, вони виявилися простою калькою
громадянських суспільств згаданих розвинених демократій, і навіть
більше ніж калькою. Громадянські суспільства посткомуністичних країн
надали безліч засобів впливу на політичне життя цих країн державам
розвиненішим і багатшим.
В теорії і практиці демократизації посткомуністичних країн
набула поширення теза про узалежнення процесів демократизації
рівнем розвитку громадянського суспільства. Доволі часто, провали
в побудові демократій обґрунтовуються відсутністю або незрілістю
громадянського суспільства. Теза щодо недостатньої розвиненості
цього суспільства в посттоталітарних країнах і сьогодні побутує серед
дослідників посткомунізму. Однак, ця теза викликає дедалі більше
заперечень, причому навіть в західному експертному середовищі.
Загалом, наводяться три основні аргументи. Вважалося, що падіння
комуністичного тоталітаризму стало історичним тріумфом демократичного
громадянського суспільства над тоталітарною державою. Однак, якщо це
суспільство було таким потужним аби зруйнувати тоталітаризм, то чому
воно стало таким слабким одразу після падіння комуністичної системи?
Другий аргумент формулюється таким чином: „Чому посттоталітарне і
посткомуністичне громадянське суспільство вважається слабшим від поставторитарного громадянського суспільства в країнах Азії чи Латинської
Америки?”. Третій аргумент стосується власне відмінностей в наслідках
демократичних реформ у посткомуністичних країнах. Він формулюється
так: „Чому в країнах з однаковим рівнем розвитку громадянського
суспільства демократизація має різні успіхи?”. Загалом, ефективне й
розвинене громадянське суспільство може вважатися важливою умовою
демократизації. Однак, існує чимало інших умов, які своїм сукупним
впливом компенсують слабкості зазначеного суспільства. І однією з таких
умов була й залишається національна консолідація, котра можлива лише
в сформованому національному суспільстві.
Під кутом зору політичної теорії, для дієздатної демократії набагато
більшого значення має те, що Р. Даль йменував „сучасним демократичним
плюралістичним суспільством” [3, c. 264]. Цей концепт є значно ширшим
від концепту „громадянського суспільства” й переважає його за
своєю пояснювальною силою. Крім того, ефективність та легітимність
демократичного процесу може забезпечуватись конфігурацією різних
елементів і ця конфігурація не обов’язково включає громадянське
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суспільство. Зокрема, модель „консоціативної демократії” А. Ліпхарта не
потребує громадянського суспільства, а самопідтримується і розвивається
взаємодією дещо інших складових [4, c. 1, с. 25, с. 55].
Надзвичайного поширення пропагандистська риторика
„громадянського суспільства” набула наприкінці 1980-х і на початку
1990-х років, ознаменувавши початок боротьби з націоналізмами
посткомуністичних народів та утвердження ліберального тоталітаризму
на теренах, де нещодавно панував тоталітаризм комуністичний.
Причому, „за замовчуванням” вважалося, що громадянське суспільство
в євроатлантичному геополітичному й цивілізаційному ареалі
вже сформувалось, а розбудовувати його доконче необхідно саме
пострадянським країнам. Безперечно, як для західних політиків, так і для
науковців було цікавим розпочати масштабний соціальний експеримент
на експериментальній площадці розміром понад 1/6 планети. Народи
цих теренів хоча й остаточно не видужали від попередніх комуністичних
експериментів, однак були цілком спроможні обрати історичний шлях
справжньої національно-державної незалежності, а не шлях втілення
чергового ідеологічного проекту – нині вже ліберально-демократичного.
Принагідно варто зауважити, що подібний соціальний експеримент з
розбудови демократичного громадянського суспільства євроатлантичного
штибу розпочатий окупаційною адміністрацією Сполучених Штатів у
повоєнній Японії зазнав невдачі [5, с. 147-150].
Таким чином, узалежнювати перспективу демократизації рівнем
розвитку громадянського суспільства було б хибним. Відмінності в
результатах демократичних перетворень і зростаюча відмінність у
рівні розвитку демократії в країнах Центральної і Східної Європи та
пострадянських теренів пояснюється багатьма факторами. Зокрема,
різним ступенем сформованості й ефективності політичних інститутів
(передусім державних), а також різним історичним спадком, особливостями
політичного розвитку, релігійними й культурними традиціями тощо.
Певне ослаблення громадянського суспільства та зниження його ролі в
політичному житті посткомуністичних країн після завершення соціальних
трансформацій пояснюється дією чотирьох основних факторів: по-перше,
демобілізаційним ефектом і поступовою заміною масових політичних
рухів взаємодією еліт; по-друге, переходом лідерів масових політичних
рухів та провідних фігур громадянського життя в професійне політичне
життя і на державну службу; по-третє, тоталітарним спадком, який
полягає у бракові соціальної довіри й неспроможності до самоорганізації;
по-четверте, втратою політичної громадянської активності, зумовленою
економічною рецесією та структурними реформами. Дію останнього
фактору слід наголосити окремо, адже чимало політичних проблем
посткомуністичних країн були викликані труднощами економічних
перетворень та труднощами переходу до ринкових економік. Крім того,
тоталітарний спадок відіграв у процесі становлення посткомуністичного
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громадянського суспільства не лише негативну роль, адже комуністичні
суспільства також мали свої громадянські суспільства. Тому й становлення
цього суспільства в країнах колишнього комунізму може розглядатись
як комплексне рекомбінування, що включало інтегрування громадських
організацій доби комунізму, появу нових громадських організацій,
взаємодію між цими двома сегментами.
Різні рівні розвитку громадянського суспільства в посттоталітарних
державах пояснюються дією одразу декількох факторів, серед яких:
якість демократій в кожній окремій країні; наявність незалежних
ресурсів для підтримки громадських ініціатив та спроможність до
ініціативної самоорганізації; роль держави у фінансуванні й підтриманні
громадянського суспільства; якість інституційної інфраструктури; ступінь
задіяності зовнішніх акторів (закордонних неурядових організацій
та іноземних урядів). Одним з важливих факторів формування
громадянських суспільств у посткомуністичних країнах Європи є вплив
громадянських суспільств розвинених демократій Євросоюзу. Поступово,
особливо після долучення частини з них об’єднаної Європи, в державах
Центрально-Східної Європи починає утверджуватись західноєвропейська
модель громадянського суспільства – корпоративістського, професійноекспертного, зорієнтованого на ринок послуг та соціальне партнерство
з державою. Таким чином, йдеться про один із проявів, описаного
неофункціоналістами, процесу „проліферації”. Зокрема, цей процес
полягає у поширенні, в рамках інтеграційного об’єднання, базових зразків
соціальної взаємодії та форм соціального мислення від країн більш
потужних до країн слабших і залежних.
Міжнародна політика була й залишається сферою жорсткої владносилової взаємодії, сферою вкрай конкурентною. Конкуренція ж передбачає
асиметрію й ієрархію – піднесення лише незначної частини держав до
вершин світової владно-силової ієрархії. Тому цілком природно, коли
домінуючі держави використовують громадянські суспільства держав
слабших і залежних для впливу на їх політичні системи й модифікації
на свою користь їх зовнішніх політик. Тож цілком природно для країн
напівпериферії і периферії вживати зусилля з метою зведення до
мінімуму зовнішнього впливу, що здійснюється через громадянське
суспільство. Однак, в цій стратегії протидії існує чимало недоліків.
Зокрема, громадянське суспільство держав напівпериферії і периферії
може використовуватись олігархічними елітами цих держав з метою
реалізації власних цілей – утримання при владі шляхом створення
фіктивних громадських організацій, покликаних імітувати демократичний
процес і маніпулювати громадською думкою.
Попри всі жорсткі реалії міжнародної політики і внутрішньої
політики посткомуністичних олігархій, громадянське суспільство саме
по собі містить чимало суто міжнародних імплікацій. Воно не може
мислитись ізольовано, а завжди уявляється як частина глобального
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громадянського суспільства – частина мережі автономних інституцій,
яка настільки ж ієрархічна, наскільки ієрархічна міжнародна політика.
Інакше кажучи, глобальне громадянське суспільство, у разі виникнення,
відображатиме світову міждержавну ієрархію, і в ньому домінуватимуть
інституції національних громадянських суспільств провідних держав
світу. Безперечно, глобальне громадянське суспільство може зробити
свій внесок у пом’якшення глобальних поділів, однак усунути їх воно не
зможе, допоки головною структуро-творчою силою міжнародних відносин
залишатиметься взаємодія між державами. Зайвим підтвердженням
міжнародної природи феномена і поняття громадянського суспільства
може послугувати ідея та практика „європейського громадянського
суспільства”, котре багатьма авторами вважається зародком вже
згаданого вище глобального громадянського суспільства. Часткова
суперечність цінності й практики суспільства національного й суспільства
громадянського багато в чому пояснюється міжнародною природою цього
останнього.
Дедалі більше поширюється думка про те, що в рамках Євросоюзу
формується європейський демос та відповідне європейське громадянське
суспільство як частини загальноєвропейської демократії, котра має
перерости національні кордони країн-членів ЄС. Проте, сьогодні
європейське громадянське суспільство перебуває лише на початкових
стадіях свого формування. Це суспільство важко ідентифікувати, оскільки:
не існує держави якій воно може себе протиставити (сам Євросоюз
допоки не може вважатися державним утвором); все ще не сформувався
загальноєвропейський демос, який би і мав охопити та структурувати
загальноєвропейське громадянське суспільство; в політичному житті кран
ЄС й надалі домінують суто національні громадські організації.
Водночас, у процесі розвитку Євросоюзу, спостерігаються окремі
ознаки формування того, що може бути пойменованим європейським
громадянським суспільством. Спочатку це були інституціоналізовані панєвропейські рухи, а згодом – громадські загальноєвропейські організації,
які безпосередньо взаємодіють з органами ЄС. Останні можуть відіграти
свою роль в подоланні, так званого, „дефіциту демократії” Євросоюзу,
проте, з іншого боку, вони можуть цей дефіцит і поглибити перетворившись
на елемент загального механізму євробюрократії. Розвиток європейського
громадянського суспільства може призвести до виникнення додаткових
розколів, оскільки доволі часто загальноєвропейські громадські організації
діють в обхід національних громадських організацій та національних
органів державної влади. Найбільших успіхів інституції європейського
громадянського суспільства досягли в царинах екології та захисту
соціальних прав, що цілком природно, адже екологічні та соціальні
проблеми об’єктивно виходять за межі національних кордонів. Власне й
сучасна Європа є продуктом транснаціональних загальноєвропейських
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ідейно-політичних рухів, які інтенсивно розвиваються від початку
минулого століття.
Проблема співвідношення громадянського й національного суспільств
перебуває переважно в площині пріоритетності, тобто у необхідності дати
відповідь на стратегічне питання: „що первинне – суспільство національне
чи суспільство громадянське?”. Причому, відповідь ця буде різною
для різних держав і народів. Переселенські країни, які формувалися в
геополітичній ізоляції, а нині належать до панівних держав світ-системного
ядра, цілком можуть надавати перевагу суспільству громадянському
перед суспільством національним, твердячи, що друге неможливе без
першого. Натомість, нові незалежні держави напівпериферії і периферії
(зокрема країни пострадянського простору), якщо вони справді
прагнуть незалежності, змушені робити вибір на користь суспільства
національного, адже саме його сформованість уможливлює ефективну
національну державу, котра й гарантує внутрішню стабільність та високий
міжнародний статус.
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У статті характеризуються сильні і слабкі сторони
громадянського суспільства та держави як суб’єктів
демократичного процесу. За результатами дослідження
пропонуються шляхи посилення позитивного взаємовпливу цих
суб’єктів на розвиток і зміцнення демократії через налагодження
партнерства між державою та громадянським суспільством,
чіткий розподіл завдань і функцій.
Ключові слова: громадянське суспільство, інститути
громадянського суспільства, демократія, держава, наближеність.
Andriychuk Tetyana. Civil society and state as the subjects of
democratic process. Strengths and weaknesses of civil society and
the state as a subject of the democratic process are characterized
in the article. The ways to enhance the positive mutual influence of
these subjects for the development and consolidation of democracy
are offered. We are talking about partnership between the state and
civil society, a clear division of tasks and responsibilities.
Keywords: civil society, civil society institutions, democracy, state,
proximity.
Андрийчук Татьяна. Гражданское общество и государство
как субъекты демократического процесса. В статье
характеризуются сильные и слабые стороны гражданского
общества и государства как субъектов демократического
процесса. По результатам исследования предлагаются
пути усиления позитивного взаимовлияния этих субъектов
на развитие и укрепление демократии через налаживание
партнерства между государством и гражданским обществом,
четкое разделение заданий и функций.
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Сув’язність громадянського суспільства і держави має діалектичний
характер, особливості якого формуються у рамках низки методологічних
підходів. Зокрема, з погляду історичної ретроспективи виокремлюють
п’ять моделей розмежування державної та недержавної сфер: „держава,
що забезпечує безпеку” (Т. Гоббс, Ж. Боден, Б. Спіноза), „конституційна
держава” (Дж. Лок, С. Пуфендорф, І. Кант, А. Фергюсон), „мінімальна
держава” (Т. Пейн), „всезагальна держава” (Г. В. Ф. Гегель) та
„демократична держава” (Дж. С. Мілль, А. Токвіль) [6, с. 80–105]. У сучасній
політичній науці дослідження даної проблематики продовжується
в рамках, зокрема, таких підходів, як: придушення (поглинання)
громадянського суспільства державою (тоталітарний режим); хитка
рівновага між окремими (латентними) елементами громадянського
суспільства і державою (авторитарні режими різного ступеня жорсткості);
заперечення генетичної взаємозалежності між громадянським
суспільством і державою; залежність громадянського суспільства від
„сильної” держави-опікуна; домінування громадянського суспільства
над „слабкою” державою та ін. Разом з цим, найбільш оптимальним і
продуктивним методологічним підходом, з нашої точки зору, є визнання
взаємозалежності і взаємодоповнювальності розвитку держави та
громадянського суспільства: відкрите та стабільне громадянське
суспільство самоорганізовується та протистоїть абсолютизації влади, а
держава захищає спільноту від руйнування, визначає її правові засади,
гарантує громадянські свободи і права. Водночас цей підхід суттєво
ускладнений необхідністю врахування як позитивних, так і можливих
негативних властивостей держави і громадянського суспільства, що
впливають на розвиток їх взаємодії.
Крім того, взаємодію громадянського суспільства та держави важливо
розглядати не абстрактно, а в контексті аналізу конкретних суспільнополітичних процесів. Зокрема, актуальним є дослідження впливу цієї
взаємодії на розвиток демократії. До цієї проблеми дослідники звернулися
наприкінці ХХ ст., коли відбувся певний „ренесанс” ідеї громадянського
суспільства як фактору розвитку демократії. Йдеться, зокрема, про
праці А. Арато, Ю. Габермаса, В. Ґелстона, Л. Даймонда, Б. Едвардса,
Дж. Кіна, Р. Патнама та ін. Суттєву увагу цьому питанню приділяють і так
звані „транзитологи” (Х.-І. Лаут, В. Меркель, А. Пшеворський, Д. Растоу,
Ф. Шміттер та ін.).
Особливості розвитку демократії, взаємодії держави і громадянського
суспільства у посткомуністичних країнах, насамперед в Україні, є
предметом розгляду і українських вчених, зокрема, В. Андрущенка,
О. Бабкіної, Г. Зеленько, А. Колодій, О. Корнієвського, М. Михальченка,
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Ф. Рудича, Є. Цокура, Ю. Шайгородського та ін. Разом з тим, досі не
достатньо досліджений ряд аспектів взаємодії громадянського суспільства
та демократичної держави, не визначена єдина цілісна концепція такої
взаємодії, що мала би за мету довготривалий і позитивний вплив на
розвиток демократії.
Мета статті – визначити сильні та слабкі сторони громадянського
суспільства і держави як суб’єктів взаємодії, що можуть мати позитивний
чи негативний вплив на демократію.
Більшість сучасних дослідників вважають громадянське суспільство
необхідною умовою, показником, запорукою дієвості або навіть
„живильною силою” демократії. Хоча, існує думка, що саме суспільство
стає громадянським лише на певній стадії демократичного розвитку –
демократія є його передумовою і гарантією [3, с. 74-75]. Ці погляди
відображають складність та багатогранність взаємозв’язку феноменів
громадянського суспільства та демократії. Адже, з одного боку,
громадянське суспільство є важливою умовою для функціонування
демократії (хоча, безумовно, не єдиною), з другого – демократія становить
певний політичний фундамент для розвитку громадянського суспільства,
який сприяє його нормальному функціонуванню.
Дослідники наділяють інститути громадянського суспільства,
передусім громадські об’єднання (асоціації), широким спектром
„демократичних” функцій. Зокрема, В. Ґелстон вказує, що добровільні
об’єднання правлять за осередки опору тиранії та утискам; зменшують
небезпеки аномії, зміцнюючи соціальні зв’язки; прищеплюють звичаї
громадської активності; допомагають формувати громадську думку;
забезпечують засіб для неінструментального вияву моральних переконань
як норм, запропонованих для суспільства; пропонують групам громадян
можливість виконувати важливу суспільну роботу в процесі колективних
дій за межами урядового контролю [2, с. 866].
Разом з тим, виникає природне запитання – як інститути громадянського
суспільства можуть однаково ефективно виконувати такі різні
функції? Увагу привертає, насамперед, суперечність між здатністю
зміцнювати соціальні зв’язки, утверджувати політичну культуру
громадян (позитивний вплив на врядування) та здатністю спонукати до
опору політичному режимові (негативний потенціал), які приписують
громадянському суспільству у зовсім різних контекстах і на прикладах
різних країн.
Таке „дуалістичне” відображення властивостей громадянського
суспільства багато в чому завдячує існуванню двох напрямків дослідження
цього феномену – як учасника трансформації тоталітарних і авторитарних
політичних системи та як інституту зміцнення вже утверджених чи таких,
що розвиваються, демократій. Разом з цим, думки про переважну роль
громадських об’єднань саме у поваленні авторитарних і тоталітарних
режимів у другій половині ХХ ст. суттєво різняться. Так, за висновком
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Ф. Шміттера, існування громадянського суспільства не є необхідною
попередньою умовою руйнування автократії, так само як і переходу до
демократії. Лише дуже рідко зміни режиму здійснюються силами лише
акторів громадянського суспільства. Йдеться скоріше про те, що на цьому
етапі відбувається помітне „воскресіння” громадянського суспільства
(навіть там, де його, можливо, і не було). Натомість найбільш впливовим
громадянське суспільство є на останньому етапі трансформації – під час
консолідації демократії [15, с. 276, с. 287]. Модель переходу до демократії
Д. Растоу (підготовча стадія, стадія вирішування, стадія призвичаєння)
вказує на особливу роль інститутів громадянського суспільства у
здійсненні саме призвичаєння до демократичного режиму [10, с. 603].
Л. Даймонд також підкреслює, що життєздатне громадянське суспільство
має набагато більше значення для консолідації і зберігання демократії,
ніж для її встановлення [16, p. 7]. Натомість А. Пшеворський переконує,
що фаза „лібералізації”, в ході якої у правлячої еліти формується
відчуття необхідності здійснення суспільно-політичних трансформацій,
відбувається у тісному взаємозв’язку із розвитком громадянського
суспільства. Саме зміцнення його інститутів ставить еліту перед вибором:
визнати і враховувати існування позадержавної сфери або вдатися
до репресій [9, с. 102]. Х.-І. Лаут, В. Меркель вважають, що внесок
громадянського суспільства у повалення авторитарного режиму варто
оцінювати як „необмежено” позитивний [8, с. 383].
Суперечливі погляди на роль громадянського суспільства у поваленні
авторитарних і тоталітарних режимів свідчать про відсутність єдиної
універсальної транзитологічної схеми. Дослідники описують досвід або
окремої країни, або ряду країн (Латинської Америки, Південної Європи,
рідше – Європи Східної), який суттєво різниться. Більше того, доречно
погодитися з думкою, що особливості посткомуністичної трансформації
взагалі не узгоджуються з визначеною „транзитологами” послідовністю
етапів і обов’язкових процедур. Більшість комуністичних країн не пройшли
через етап лібералізації (вона здійснювалась паралельно з творенням
демократичного механізму), а на момент звільнення з-під комуністичних
режимів майже не існувало поля громадянського суспільства, що
створювало великі труднощі для становлення демократичних
інститутів [12, с. 8].
У цьому випадку, на нашу думку, варто уникати зосередження
на „негативних” щодо державного устрою функціях громадянського
суспільства. Надмірний акцент на них викликає закономірне запитання,
яке вдало сформулювали М. Фолі та Б. Едвардс: „якщо громадянське
суспільство – досить надійний плацдарм, яким можна скористатися,
тиснучи на деспотичні режими, то що не дає використовувати його
з метою підточити демократичне врядування?” [13, с. 877]. Дійсно,
існує думка про потенційну боротьбу громадянського суспільства з
демократичною державою. Вітчизняний дослідник С. Кононенко вказує,
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що громадянське суспільство виступає як „антидержавно, протестно,
конфліктно зорієнтований суб’єкт суспільних відносин, котрий більше
призначений для боротьби й протистояння, аніж для об’єднання й
згуртування” [7, с. 97]. Разом з тим, на наш погляд, розвиток такого підходу
є контрпродуктивним. Світовий досвід свідчить, що саме демократична
політична система створює найкращі умови для функціонування
інститутів громадянського суспільства та представлення їх інтересів
на рівні держави. І хоча демократія допускає конфлікти між державою
та громадянським суспільством (про що йтиметься далі), але вони не є
визначальною парадигмою у взаємодії цих двох суб’єктів.
Вплив громадянського суспільства та його взаємодії з державою
на розвиток і зміцнення демократії є більш актуальним питанням для
вітчизняної політичної науки. Які сильні сторони має громадянське
суспільство у цьому контексті?
По-перше, йдеться про якості, позитивні для загального суспільного
розвитку, життєдіяльності громадян. Інтегративний характер
громадянського суспільства сприяє зменшенню індивідуалізму та
подоланню „атомізації” членів суспільства, формує колективні цінності.
Об’єднані спільними інтересами громадяни утворюють певні спільноти
(асоціації), які визначають правила їх співжиття та взаємодії з іншими
суспільно-політичними суб’єктами. Здатність служити загальному благу
сприяє формуванню високого легітимаційного потенціалу громадянського
суспільства. Ряд опитувань, проведених у країнах з розвиненою
демократією, свідчить, що навіть ті громадяни, які апріорно найбільше
довіряють політичним колам і державним органам, у більшості надають
перевагу громадським організаціям, коли йдеться про вирішення
надзвичайно важливого для них питання або вироблення рішень,
спрямованих на забезпечення загального інтересу [11, с. 107]. Крім того,
важливо згадати і про те, що наближеність до щоденного життя громадян і
значний комунікативний потенціал інститутів громадянського суспільства
розвивають здатність громадян аналізувати та інтерпретувати власну
поведінку і поведінку інших, адекватно оцінювати навколишні суспільнополітичні явища, що в цілому підвищує рівень рефлексивності суспільства.
Осередки громадської активності також сприяють зростанню політичної
свідомості громадян, формуванню нових політичних лідерів.
По-друге, інститути громадянського суспільства мають ряд сильних
сторін, що дозволяють в інтересах громадян суттєво впливати на
функціонування демократичної держави. Згадане вище підвищення
рефлексивності суспільства, в свою чергу, здатне суттєво послабити
інституційний розкол держави і суспільства, зменшити рівень
необґрунтованої суспільної незадоволеності. Інститути громадянського
суспільства як солідаризовані спільноти, утворені на основі спільних
інтересів, стають осередками дискусій щодо актуальних питань державної
політики та доносять їх результати до суб’єктів прийняття рішень. Таким
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чином вони надають громадянам або їх окремим групам інституціалізовану
можливість впливу на державну політику. Крім того, організовуючий
потенціал інститутів громадянського суспільства сприяє вирішенню
ряду питань спільнотами громадян самостійно, без втручання державних
інститутів.
Разом з цим, саме участь громадянського суспільства у формуванні
політики розкриває його слабкі сторони, що можуть мати негативний
потенціал стосовно демократичної держави. Так, дослідники вказують,
що надмірна „емансипація” інститутів громадянського суспільства може
перетворити їх на невичерпне джерело вимог до уряду, які неможливо
врахувати [1, с. 117]. Крім того, більш сильні інститути здатні блокувати
вимоги менш сильних, що може спричинити поляризацію суспільства,
боротьбу суспільних блоків за контроль над державою, порушення
основного демократичного принципу – „одна людина – один голос”
[13, с. 877; 4, с. 149].
Постає закономірне запитання: як зменшити можливий негативний
потенціал громадянського суспільства? Безумовно, має відбуватися
саморегуляція громадського сектору, встановлення певних
загальноприйнятих стандартів і принципів їх діяльності. Водночас,
на наш погляд, головний „секрет” відповіді на згадане запитання
криється у властивостях держави, в якій функціонують ті чи інші
інститути громадянського суспільства. Тобто стан і поведінка інститутів
громадянського суспільства суттєво залежить від ставлення до них з боку
держави, рівня її демократичності.
Держава як суб’єкт взаємодії з громадянським суспільством в
контексті розвитку та зміцнення демократії повинна мати ряд важливих
властивостей. Зокрема, вона має бути не менш сильною, ніж розвинене
громадянське суспільство. Йдеться про ефективний управлінський
механізм, здатний забезпечити верховенство закону, боротьбу з
корупцією, недопущення військових конфліктів. Управлінський апарат
повинен мати ефективні інструменти для вироблення життєздатної
політики, спрямованої на загальне благо суспільства. Крім того, саме
держава повинна створити правові умови для розвитку громадянського
суспільства.
Разом з тим, ми не можемо погодитися з думкою Т. Каротерса, що сама
лише дієздатність держави з ефективною правовою системою дозволить
стримати „стихію загальної політичної участі” [5, с. 300]. Навпаки за умов
широкого спектру різних інтересів сильний апарат держави завжди
матиме спокусу обмежитися внутрішнім експертним ресурсом під час
розроблення рішень або залучити до цього процесу вузьке коло більш
сильних чи „зручних” інститутів громадянського суспільства. Це, в свою
чергу, лише посилюватиме рівень агресивного тиску інших інститутів
громадянського суспільства, робитиме їх вимоги більш радикальними,
підриватиме легітимність державної політики.
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Набагато важливішим і впливовішим фактором, що впливає на весь
процес демократичного поступу, на наш погляд, є обрана державою
модель взаємодії з громадянським суспільством. На противагу моделям
боротьби за сфери впливу або опіки, сприятлива для демократії модель
має передбачати партнерські стосунки між державою та громадянським
суспільством з чітким розподілом завдань і функцій. Особливої уваги
потребує „стиль” державного управління, для якого важливими
є відкритість та прозорість, гнучкість, готовність до переговорів і
консультацій з усіма „зацікавленими сторонами”, чуйність до потреб
різних інститутів громадянського суспільства та прагнення віднайти
можливості для їх врахування. У цьому контексті актуальною є концепція
„наближеної” держави, що передбачає увагу і чутливість до громадян,
цікавість до їх думки, співпереживання, відсутність різниці у рівнях та
формалізму. Як зазначає П. Розанвалон, у такій наближеності змішуються
фізичні і психологічні дані взаємодії між тими, ким управляють, і тими,
хто управляє. Бути близькими для останніх означає бути доступними,
сприйнятливими, вміти слухати; це означає також відгукуватися, охоче
давати пояснення, бути на очах, діяти прозоро щодо громадськості,
давати суспільству можливість висловлюватися і враховувати його думку
[11, с. 205].
Важливою ознакою „наближеної” держави є також справедливість і
чітка та прозора процедура прийняття рішень. За таких умов є значна
вірогідність, що навіть непопулярні рішення, неможливість врахувати
ті чи інші вимоги громадянського суспільства сприйматимуться його
членами скоріше позитивно, ніж негативно. Так, дослідження свідчать, що
громадяни більше схильні погоджуватися з рішенням державного органу,
якщо умови, в яких вони ухвалювалися, вважаються справедливими. Увага
та справедливість з боку державного органу навіть у разі негативного
рішення сприяє позитивному самоутвердженню громадянина, який
відчуває певний „статус” в очах влади [11, с. 208-209].
„Наближеність” до громадянського суспільства, постійний діалог з
його інститутами сприяє утвердженню легітимності держави, зменшує
спротив з боку суспільства і надає можливість реалізації обраної
стратегії державного управління. Крім того, в таких умовах інститути
громадянського суспільства постають певними „легітимаційними
посередниками”, які підвищують державну легітимність [14, с. 93].
Натомість неготовність держави до діалогу, пошуків компромісних шляхів
врахування інтересів інститутів громадянського суспільства навпаки
стимулює розвиток їх негативних сторін, підвищує рівень агресивного
тиску на державну політику, що підриває її легітимність. Таким чином
справедливим є парадокс, що демократичне громадянське суспільство
потребує демократичної держави, а міцне громадянське суспільство –
міцної й чуйної держави [17, p. 102–103].
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Проведене нами дослідження сильних і слабких сторін громадянського
суспільства та держави як суб’єктів взаємодії дозволяє зробити наступні
висновки. Громадянське суспільство та держава мають значний
взаємний потенціал впливу на демократичний процес. При цьому
більш продуктивним є акцентування уваги на позитивному впливі
громадянського суспільства на розвиток та зміцнення демократії, ніж на
його „негативних” функціях в контексті боротьби з політичним режимом.
Громадянське суспільство та його інститути здатні позитивно
впливати як на загальний розвиток суспільства (долають „атомізацію”
членів суспільства, підвищують рівень його рефлексивності, сприяють
зростанню політичної свідомості громадян тощо), так і на функціонування
демократичної держави (доносять вимоги членів суспільства до держави,
сприяють вирішенню ряду проблемних питань без державного втручання).
Водночас громадянське суспільство має і слабкі сторони: вимоги його
інститутів можуть бути незбалансованими та обтяжливими для держави,
а більш сильні інститути можуть заблокувати голос слабких.
Запорука успішного функціонування демократії та подолання
можливого негативного впливу на неї громадянського суспільства
полягає, насамперед, у характері держави, її здатності бути одночасно
сильною та „наближеною” до громадянського суспільства в цілому та
громадян, зокрема. Такий стан держави передбачає чуйність до потреб
громадянського суспільства, пошук шляхів опосередкування конфліктів
та надання збалансованого доступу громадськості до участі у формуванні
державної політики.
Впровадження подібної моделі сув’язності громадянського суспільства
та держави в Україні, яка перебуває на шляху демократизації, значно
ускладнено додатковими умовами розвитку демократії. Йдеться, зокрема,
про неготовність політичної еліти до відкритого діалогу з суспільством або
імітаційний характер такого діалогу. У той же час, має місце нерозвиненість
громадянського суспільства, перебування його інститутів під впливом
патерналістських очікувань від держави, відсутність належних
комунікаційних зв’язків між громадянами та діючими громадськими
об’єднаннями. Отже, питання взаємодії громадянського суспільства та
держави в Україні залишається вкрай актуальним і потребує подальшого
дослідження цього багатоаспектного процесу.
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У статті розглядається політична символізація мови й
історичної пам’яті в Україні. Показано, що ставлення громадян
України до мовної ситуації й історичних подій – взаємопов’язані.
Наводяться дані соціологічних опитувань, які свідчать про
істотні регіональні відмінності у ставленні до історичних подій.
Робиться висновок: оскільки мовні й історичні суперечності
використовуються політичними партіями з метою мобілізації
електорату, то подолання культурного та політичного розколу
нині є неможливим.
Ключові слова: політична символізація, мовні практики,
історична пам’ять, ідентичність.
Evseev Kyrylo. The language situation and historical memory
in Ukraine: factors of symbolization. Political symbolization of
language and historical memory in Ukraine is discussed in the article.
It is shown that the ratio of citizens of Ukraine to the language
situation and historical events are interrelated. The data of opinion
polls which indicate the significant regional differences in relation to
historical events are presented. Conclusion: linguistic and historical
contradictions are used by political parties for the mobilization of
voters, so overcoming of cultural and political split is impossible now.
Keywords: political symbolization, language practice, historical
memory, identity.
Евсеев Кирилл. Языковая ситуация и историческая
память в Украине: факторы символизации. В статье
рассматривается политическая символика языка и исторической
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памяти в Украине. Показано, что отношение граждан
Украины к языковой ситуации и историческим событиям –
взаимосвязаны. Приводятся данные социологических опросов,
свидетельствующие о существенных региональные различия
в отношении к историческим событиям. Делается вывод:
поскольку языковые и исторические противоречия используются
политическими партиями с целью мобилизации электората,
то преодоление культурного и политического раскола сейчас
невозможно.
Ключевые слова: политическая символика, языковые
практики, историческая память, идентичность.
В українській політиці, медійному дискурсі й загалом культурі є
принаймні дві теми, самé порушення яких спричиняє неймовірні пристрасті –
це мовна ситуація й історична пам’ять. Ці теми взаємопов’язані. А за
найближчого розгляду є очевидним, що по суті – це одна й та сама
тема. І за оцінюванням історії, й за оцінюванням мовної поведінки
простежується звернення до одного єдиного феномену – національної
ідентичності. І тут неможливо конкретизувати причинно-наслідковий
зв’язок, стверджуючи, що сáме, скажімо, особливості історичних уявлень
і мовних практик зумовлюють відповідну національну ідентичність, або
ж навпаки – особливості ідентичності визначають погляд на історію та
мовну поведінку. Брак чіткої пояснювальної схеми спричиняє значні
суперечності в трактуваннях особливостей історичної пам’яті та мовної
ситуації в Україні. Пошук такої схеми є, безперечно, актуальним
завданням для політичної науки.
Політика історичної пам’яті в Україні розкривається в працях
Д. Вєдєнєєва, Ю. Ганжурова, О. Гнатюк, В. Гриневича, Ю. Зерній,
В. Кривошеї, О. Омелянюк, М. Панчука, В. Солдатенка, Ю. Шаповала та
ін. Дискурсивні характеристики „змагань за ідентичність” дослідженні
в працях С. Єкельчика, Л. Нагорної, К. Сігова та ін. Завдяки здійсненим
дослідженням виявлено посутні дискурсивні риси „конструювання
ідентичностей”, описано вплив медій на процес формування „місць пам’яті”,
конкретизовано легітимаційні механізми, що стоять за „історичними
війнами” в Україні. Разом із тим, дослідження проблеми потребує
уточнення епістемологічного чинника, котрий імпліцитно присутній у
формуванні дискурсивних представлень історії й ідентичностей.
У цій статті ми ставимо за мету окреслити історичні витоки
мовних суперечностей в Україні, а також простежити чинники, які
зумовили політичну символізацію мовних практик й історичних уявлень.
З цією метою проаналізуємо структуру мовної соціалізації (зокрема
в її історичному вимірі); виокремимо провідні когнітивні складники
сприйняття мовної ситуації; охарактеризуємо й дані соціологічних
опитувань, які відображають ставлення респондентів до історичних
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подій. На наш погляд, у мовно-культурному розколі в Україні (один із
проявів якого – відмінні історичні уявлення) спрацьовують і суто історичні
чинники, які визначали соціалізацію українців та представників інших
етносів, і суто політичні чинники, оприявлені зі здобуттям незалежності
в 1991 році. Це – перманентна невизначеність геополітичних орієнтацій
і культурної політики, а також нездатність політичної еліти впоратися
з економічними негараздами. Історичні форми соціалізації визначили
домінантні мовні практики: нині північний-захід послуговується
українською мовою, південний-схід – переважно російською. Як показано
в статті Валентина Бушанського, зі структурного погляду, мовна ситуація
в Україні в період існування Російської імперії, а згодом і СРСР, цілком
відповідає ситуації в Речі Посполитій ХVІ – першої половини ХVІІ ст.:
польська та латина сприймалися як естетично „високі” мови, а русинська
(українська) як естетично „низка”, аналогічна ієрархія мовних статусів
простежувалася й у Російській імперії та СРСР – російська мова мала
естетично „високий” статус, українська – „низький” [1, с. 435-436]. Цей
чинник ієрархії мов і культурних практик справляв істотний вплив на
мовну соціалізацію.
Як на наш погляд, в Україні спостерігається, з одного боку,
невизначеність мовної політики, з другого – її символізація. Які причини
такої ситуації? Шукаючи найпростішу відповідь, можна сказати,
що політичній еліті, котра починаючи з 90-х років насамперед дбала
про „первинне накопичення капіталу”, було не до мовної політики
[4, с. 201-205]. Риторика на тему мов була віддана на відкуп „маргінальним”
діячам культури й так само маргінальним політичним партіям, які,
не маючи доступу ані до важелів адміністративного впливу, ані до
рейтингових ЗМІ, фактично компрометували саму тему мовної політики.
Парламентські політичні партії натомість наголошували на власному
„прагматизмі”, воліли переводити політичні дискусії в площину економіки
та геополітики, хоча й у тому й тому напрямкові досягли вельми сумнівних
успіхів.
Злам ситуації відбувся в період Помаранчевої революції.
Євроінтеграційна риторика Віктора Ющенка (на тлі зовнішньополітичної
ізоляції Президента Леоніда Кучми) знаходила дедалі більше
прихильників. Саме в цій ситуації мовне питання було піддане радикальній
символізації: зусиллями ЗМІ Віктор Ющенко був представлений як
уособлення українського націоналізму, а Віктор Янукович – як оплот
„російськомовного населення”. Відтак, уже майже десятиліття, починаючи
з 2004 року, мовне питання є центральним політичним символом.
Утім, визнаючи слушність зазначеної „простої” відповіді стосовно
початкової невизначеності мовної політики та її наступної символізації,
все ж вдамося до спроби відшукати й іншу відповідь, пов’язану із
запитанням „чому?”. Чому мовна політика в Україні зводиться до
суцільної риторичності? Чому принципове невтручання в ситуацію
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стало справжньою політикою? Відповідь, як здається, варто шукати
в когнітивних установках політичної еліти. Для радянської культури
(носіями якої й були представники пострадянської політичної еліти
України) непохитною цінністю були так звані „національні культури”. Ці
декларації „вільного розвитку народів” істотно суперечили політичний
практиці в СРСР. Але суть декларацій не втім, щоб вони відповідали
практиці. Суть у тім, щоб формувати смислові матриці – своєрідну
ідеальну модель, у відповідність до якої й мала призводитися реальність.
Водночас, радянська культура продукувала й „занижені” канони
„національних культур”, протиставляючи їх „високому” канону культури
російської. Відповідно, пострадянська політична еліта в Україні опинилася
в когнітивному роздвоєнні. Вона вимушена була декларувати офіційний
статус української культури, зокрема державний статус мови, значною
мірою не приймаючи цю культуру. З тих-таки причин політична еліта
була неспроможна одразу задекларувати курс на двомовність України. До
того ж український націоналістичний дискурс значною мірою легітимував
і сам факт незалежності України. Заперечення українського націоналізму
означало заперечення незалежності, а отже – й права пострадянської
еліти на політичну владу. Зазначена схема (як і всяка схема) хибує на
спрощення. Скажімо, фактор артикуляції мовних практик як спосіб
виокремлення „своїх” електоральних груп, завжди проявлявся в Україні,
хоча й став домінантним лише під час Помаранчевої революції. Завжди
проявлявся й фактор економічної залежності України від Росії, а тому
й українські політики (не виняток і Віктор Ющенко) вимушені були
рахуватися з проросійськими симпатіями на Сході та Півдні країни. Таким
чином, сукупність згаданих факторів і зумовила істотне загострення
мовної ситуації в Україні.
Подібні процеси спостерігаються й у політиці історичної пам’яті.
Жоден етнос не може існувати без власного „міфу про походження”.
І ступінь достовірності цього міфу не має принципового значення. Жодна
нація не може існувати без уславленого пантеону „батьків-засновників”.
Хоча достовірність „батьківства” завше має залишатися сокровенною
таємницею. У політичній науці є стандартний риторичний пасаж: політика
має бути раціональною. Однак, за найближчого розгляду, в політичній
історії можна помітити дуже мало раціонального. Уже філософія ХХ
ст. розпрощалася з раціональною моделлю особистості. Цією моделлю
не керується й політична наука, хоча в політичній риториці згадки про
„здоровий глузд” та „інтереси” трапляються на багато частіше, аніж
це передбачає той-таки „здоровий глузд”. Громадськість хоче, щоб її
вважали „раціональною”, і ЗМІ успішно згодовують аудиторії розповіді
про прагматичні інтереси, підкріплюючи їх економічними викладками:
семантичний шум з економічних термінів – специфічна особливість
сучасних інформаційних повідомлень. Хоча, всі ці ігри з раціональністю і
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в раціональність не заважають громадськості впадати в радикалізм, коли
йдеться про питання мови, релігії чи історії – речі посутньо ірраціональні.
Сучасна Україна – значною мірою, продукт з етикеткою „вироблено
в СРСР”. Тож, ставлення до радянського минулого є важливою
характеристикою національної ідентичності. У 2002 і 2009 роках
соціологічною службою Центру Разумкова були проведені опитування з
метою з’ясування ставлення до жовтневих подій 1917 року (результати –
табл. 1) [5].
Таблиця 1
Як Ви ставитеся до дня 7 листопада (дня Жовтневої революції),
який був святом за часів Радянського Союзу?
(динаміка, 2002-2009, %)
Варіанти відповіді
Для мене цей день є найбільшим святом
Для мене це таке ж свято, як і нинішні офіційні свята
Для мене це звичайний день
Для мене це день пам’яті жертв комуністичних репресій
Важко відповісти

2002 рік
16,3
35,0
38,6
7,3
2,8

2009 рік
9,9
27,0
51,0
7,4
4,7

Звернімо увагу, відсоток респондентів для яких 7 листопада – це „день
пам’яті жертв комуністичних репресій” фактично не змінився. Тобто
лише трохи більше семи відсотків респондентів чітко асоціюють початок
радянської доби з комуністичними репресіями, хоча в історичному дискурсі
України радянський режим трактується як посутньо тоталітарний.
Привертає увагу спад відповідей „Для мене це таке ж свято, як і нинішні
офіційні свята” (35% у 2002 році щодо 27% у 2009-у). Цей, запропонований
респондентам, варіант відповіді – доволі іронічний. За ним – іронічне
ставлення і до радянського, і до українсько-державного офіціозу. За ним –
своєрідне дистанціювання особи від державної політики пам’яті. І той
факт, що кількість респондентів, які обирають цей варіант відповіді, дещо
скоротилася, вказує на відокремлення в їхній свідомості нових державних
свят від радянських комеморативних практик.
Показові в цім контексті й результати іншого опитування Центру
Разумкова. У 2006 і 2007 роках респонденти дали такі відповідь на
запитання „До якої культурної традиції Ви себе відносите?” (результати –
табл. 2) [2]. Ці результати дещо застаріли, але загальну тенденцію вони
відображають.
Як можна бачити з таблиці, відповіді респондентів із різних регіонів
істотно відрізняються. Утім, залишається питанням навіть те, що для
респондентів означає віднесення себе до „української”, „російської” чи
„радянської” традиції. Напевно, простежується те, що історики-медієвісти
називають „лояльностями”, а психологи – „причетністю до референтної
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групи” (навіть, якщо ця група є суто символічною). Попри все, можна
бачити, що понад двадцять відсотків мешканців Сходу і Півдня відносять
себе до „радянської” традиції. Тож, безперечно, й атрибути цієї традиції,
зокрема й історичні символи та місця пам’яті залишаються для цих осіб
значущими.
Таблиця 2
До якої культурної традиції Ви себе відносите?
(Регіональний розподіл, динаміка 2006-2007, %)

Української
Радянської
Російської
Загальноєвропейської
Іншої
Важко
відповісти

79,9
4,4
1,5
9,0

71,9
13,3
3,0
6,2

37,2
26,3
20,0
5,0

35,0
24,4
22,7
7,7

1,4
3,8

0,7
4,9

1,6 3,0
13,5 7,2

Південь

Схід

Центр

Захід

2007 рік
Південь

Схід

Центр

2006 рік
Захід

Варіанти
відповідей

79,9
5,8
0,9
8,8

69,1
17,0
3,7
6

42,0
22,7
18,1
4,7

40,9
26,5
18,0
8,1

1,2
3,4

0,6
3,6

1,1
7,8

1,0
5,5

Годі й казати, що радянський канон історії (як і канон історії Російської
імперії) радикально суперечить канону української національної історії,
вироблений авторами школи Михайла Грушевського. Згідно з історичною
схемою Михайла Грушевського, яка в загальних (і найпринциповіших)
рисах приймається більшістю сучасних українських істориків, Русь зі
столицею в Києві (більш популярна назва „Київська Русь”) – це українська
держава, яка потім розвивалася в рамках Галицько-Волинського
князівства. Наступний період розвитку державності – це Гетьманщина,
створена Богданом Хмельницьким та наступними гетьманами. Визначна
віха української історії – Українська Народна Республіка (УНР),
проголошена 7 листопада 1917 року автономною в складі Росії, а 22 січня
1918 року – незалежною державою. Цілком зрозуміло, що в цій схемі немає
місця ані тезі про „Київську Русь – колиску трьох братніх народів”, ані
тезі про існування протоетносу, з якого постали український, російських
і білоруський етноси, ані тезі про возз’єднання України та Росії під час
Переяславської Ради 1654 року (ця подія трактується лише як військовий
союз). Наразі наше завдання не в тім, щоб з’ясовувати правдивий сенс
української історії. Сенс в іншому – наголосити: дискурс української історії
абсолютно несумісний із тим дискурсом, який утверджувався радянською
історичною наукою. Проте, звернувшись до даних соціологічних опитувань,
ми можемо завважити, що новий історичний дискурс (хоча його й поділяє
більшість істориків) поєднується в масовій свідомості з тими уявленнями,
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Україна – єдина спадкоємиця історії і культури
Київської Русі
Історія України є невід’ємною частиною історії
великого східнослов’янського народу, як і історія Росії і Білорусії
Теперішня історія України починається з Галицько-Волинського князівства
Теперішня історія України починається з Запорозької Січі
Теперішня історія України починається з розпаду царської Російської імперії
Теперішня історія України починається в 1991
р. після проголошення незалежності
Інше
Важко відповісти

45,9 26,0 9,6

Україна

Схід

Південь

Захід

Історичні судження

Центр

які були нормативними в радянський період. Зокрема, представимо дані,
отримані Центром Разумкова в 2005 році. Розподіл відповідей респондентів
на запитання „З яким твердженням щодо історії України Ви згодні
найбільшою мірою?” представлено в таблиці 3) [3].
Таблиця 3
З яким твердженням щодо історії України
Ви згодні найбільшою мірою? (%)

17,6 24,5

17,4 41,5 61,0 54,0 43,9
2,4

4,9

4,0

3,3

3,8

3,7

5,7

3,6

6,3

5,2

2,1

1,2

5,3

1,5

2,1

17,2 7,2

3,6

2,6

7,0

1,1 1,8 1,3 2,7 1,9
10,3 11,5 12,5 11,9 11,6

Як видно з поданої таблиці, новий канонічний дискурс історії важко
приживається в Україні. Підручники з історії, хоча й ґрунтуються
на історичній схемі Михайла Грушевського, загалом мало змінили
історичні уявлення громадськості. І наразі потрібно відзначити іще
одну деталь – істотність відмінностей між історичними уявленнями
Заходу та Південного-Сходу. Переважна більшість мешканців Західної
України (окрім, звісно, людей похилого віку) навчалася за тими самими
підручниками „Історія СРСР”, що й інші громадяни України (і не лише
України). Однак, як бачимо, їхні історичні уявлення вельми відмінні. Тож,
цілком слушно стверджувати, що не лише підручники з історії визначають
історичні уявлення.
Ми декілька разів вказували на існування мовно-культурного розколу
в Україні. У цій конфронтації на ґрунті ставлення до статусу мов та
історії особливе місце відводиться діяльності ОУН-УПА – Організація
Українських Націоналістів (заснована 1929 року), Українська Повстанська
Армія (1942–1954 рр.). Не згадуватимемо всі ті епітети, якими наділяють
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ОУН-УПА й одного з її лідерів – Степана Бандеру, „прихильники”
цієї організації та її „критики” (як не згадуватимемо й про стилістику
історичних дискусій). Згадаємо про інше: народи, які пережили
громадянські війни, рано чи пізно починають вести мову про примирення.
Чи можливе історичне примирення в Україні?
У 2010 році Центром Разумкова респондентам було поставлене
таке питання: „Як Ви ставитеся до ініціативи примирення ветеранів
ОУН-УПА та Радянської армії?”. Згідно з результати опитування,
позитивно цю ініціативу сприйняли 32,9% респондентів, негативно –
33,2%, байдуже 18,1%, не визначилися з відповіддю – 15,8% [6].
Як видно з оприлюднених даних, українці не готові до примирення.
Як на наш погляд, це насамперед пов’язано з тим-таки використанням
історичних протиріч з метою електоральної мобілізації. Символічний
ресурс мовних й історичних протиріч є потужнішим, аніж апеляції до
раціональних (зокрема економічних) інтересів громадян. Передвиборчі
обіцянки збільшення кількості робочих місць і поліпшення соціальних
стандартів виконати вельми непросто. До того ж невиконання таких
обіцянок використовуватиметься політичними опонентами з метою
критики. Натомість символічний ресурс потребує лише постійної
артикуляції. Наголошення на символічних цінностях є самодостатнім.
А отже, символізація мовних й історичних протиріч, це, пригадуючи вислів
Вольтера, – надовго.
Таким чином, до снаги дійти наступних висновків: мовні суперечності
в Україні мають об’єктивне історичне підґрунтя. Структура мовної
соціалізації, яка спостерігалася в Україні в період існування Російської
імперії, а згодом і СРСР, була тотожною структурі мовної соціалізації, що
сформувалась у період існування Речі Посполитої. Українська культура
у своєму розвитку так і не вийшла за рамки відтворення сформованих
тоді практик і когнітивних стереотипів. Існування когнітивних передумов
суперечливого ставлення до мовної поведінки зумовило наступну (з 1991
року) невизначеність державної політики в мовній сфері. Політична еліта
була неспроможною відмовитися від проголошення української мови
єдиною державною, однак була нездатна й реалізувати це положення
Конституції. Як наслідок, нерозв’язані мовні суперечності були піддані
політичній символізації, що й зумовило виникнення конфлікту між
україномовними та російськомовними громадами. Розгортання цього
конфлікту спричинило й символізацію історичної пам’яті. Нині очевидним
є не лише неспроможність політичної еліти розв’язати мовний конфлікт
і забезпечити історичне примирення, а й її незацікавленість у подоланні
конфлікту, оскільки його існування використовується з метою мобілізації
електорату.
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Досліджуються комунікативні технології, які у процесі
демократизації політичної системи нашої держави виконують
суттєву роль з налагодження комунікаційної взаємодії між
органами державної влади та інститутами громадянського
суспільства. Розглядаються типи комунікативних технологій
та їхня специфіка використання у політичному дискурсі.
Ключові слова: комунікативні технології, політична
система, масмедіа, політична реклама, PR, пропаганда, імідж,
демократизація суспільства, органи державної влади.
Bodnarchuk Oleh. Political interaction in the communicative
space. The communicative technologies that perform a significant
role in establishing of interaction between public authorities and
civil society are discussed in the article. The types of communicative
technologies and specific of their using in political discourse are
considered.
Keywords: communicative technologies, political system, mass
media, political advertising, PR, propaganda, image, democratization
of society, public authorities.
Боднарчук Олег. Политическое взаимодействие
в коммуникативном пространстве. Исследуются
коммуникативные технологии, которые в процессе
демократизации политической системы нашего государства
выполняют существенную роль по налаживанию
коммуникационного взаимодействия между органами
государственной власти и институтами гражданского
общества. Рассматриваются типы коммуникативных
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технологий и специф ика их использования в политическом
дискурсе .
Ключевые слова: коммуникативные те хнологии,
политическая система, СМИ, политическая реклама, PR,
пропаганда, имидж, демократизация общества, органы
государственной власти.
Постановка проблеми. Демократизація політичної системи у
сучасному світі відбувається в умовах ускладнення простору політичної
комунікації та урізноманітнення технологій комунікативної взаємодії.
При збільшенні кількості суб’єктів політичного процесу зростає і якість їх
взаємозв’язку, що пов’язане як з диверсифікацією джерел інформації так
і з удосконаленням технічного спорядження влади і громадян. Особливої
ваги в цих умовах набуває готовність і здатність органів державної влади
та місцевого самоврядування використовувати ефективні механізми
взаємодії з громадськістю, як безпосередньо (з залученням громадських
організації) так і опосередковано (через мас-медіа). На сьогоднішній день
можна констатувати, що комунікативні технології у сфері взаємовідносин
гілок влади в Україні використовуються з метою посилення конфронтації
та боротьби за повноваження.
В демократичних країнах сформовано цілу низку нормативноправових, управлінських, технологічних механізмів цієї взаємодії, серед
яких особливої ваги набувають політичні комунікації як важливий засіб
підвищення ефективності державного управління, у тому числі через
механізми демократизації прийняття політичних рішень. Стратегія
урядування має визначальний вплив на процеси демократизації політичної
системи країни в цілому, при цьому особливої актуальності набувають
механізми демократизації ухвалення урядових рішень, створення чітких,
прозорих, зрозумілих процедур їх підготовки, впровадженні ефективних
механізмів участі громадян в управлінні державними справами, що
сприятиме більшій відкритості, підзвітності та відповідальності органів
влади перед громадянами [9, c. 137].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив комунікативних
технологій на суспільні відносини аналізується такими українськими
дослідниками як В. Гура, О. Зернецька, Л. Климанська, В. Коляденко,
М. Кравчук, Ю. Пахомов, Г. Почепцов, Р. Різун, А. Сіленко, В. Шкляр,
В. Храмов, І. Шаблінський, Д. Яковлев та інші. Зарубіжні автори також
займалися проблемами політичної комунікації і комунікативних
технологій, зокрема: А. Дернер, Т. Кларк, К. Крос, Р. Гакет, Н. Луман,
В. Межуєв, П. Норис, С. Патрушев, О. Соловйов, Дж. Томпсон та ін.
Враховуючи всі наукові досягнення з вивчення комунікативних
технологій, необхідно наголосити на об’ємному характері досліджуваної
теми, що створює багато можливостей для подальших наукових розробок.
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Постановка завдання. Через аналіз комунікативних технологій
дослідити їх роль та функції в організації політичної взаємодії,
демократичного розвитку.
Виклад основного матеріалу. У сучасному світі відбувається
активізація інформаційних потоків (деякі автори говорять про
„інформаційний шок”, який переживає українське суспільство), що
виступає підґрунтям плюралізму та конкуренції інформаційної продукції.
Зазвичай це не стає проблемою для демократичних країн, але у країнах,
що здійснюють демократичний транзит може виникнути проблема,
коли держава вже не контролює мережі спілкування, що складаються у
публічній політичній сфері, а громадянське суспільство ще не готове до
впливу на цю сферу.
У такій ситуації зростає прикладна роль комунікативних технологій,
які спрямовуються на досягнення конкретних політичних цілей окремих
учасників політичної боротьби. Особливо це стосується виборчих кампаній,
в яких перевага надається іміджевим технологіям над програмовими
засадами, а також механізмів прийняття рішень у державних інституціях,
де закритість і небажання прислуховуватись до думки громадськості у
ході вироблення програм розвитку залишились у спадок від радянської
бюрократичної системи.
Для успішного застосування технологій в політичних комунікаціях
необхідно знати мету, іміджеві характеристики певного суб’єкта політики,
володіти методами конструювання політтехнологічних проектів, акцій,
врахувати найрізноманітніші особливості індивідів, груп і масштабних
соціальних утворень. Обов’язковим елементом політичної технології є
політична дія, ефективність від схильності об’єктів, на які вона спрямована,
до її сприйняття, тобто від психологічної готовності до дії [1, с. 135].
Комунікативні технології, які застосовуються в політиці, швидше
можна назвати соціально-комунікативними, оскільки процес, який
підлягає технологізації, має соціальний характер, це процес впливу на
масову свідомість, формування громадської думки, він реалізується
на груповому або масово-психологічному рівні за умови обов’язкового
застосування комунікації як інструменту досягнення поставленої мети
[2, с. 242].
Аналізуючи використання комунікативних технологій у політичному
дискурсі України, необхідно утворити їхню цілісну системну модель,
у межах якої розмежувати сутність, завдання та функції політичної
реклами, PR та пропаганди. Завданням комунікативних технологій, які
використовують у ході виборчих кампаній у цілому комплексі політичних
технологій, є надання можливості політичним діячам, суб’єктам виборчого
процесу репрезентувати своє розуміння головних проблем та шляхів
їх вирішення, окреслити перед виборцями власний проект політичної
реальності.
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Комунікативні технології (до яких відносять, передусім, політичну
рекламу, PR, пропаганду та їх різновиди) у сучасному світі здатні
найбільш ефективно виконувати завдання створення та підтримки
простору демократичного діалогу між політичною сферою, владою та
громадянами за посередництвом ЗМІ. Можна розглядати пропаганду і як
вид рекламної діяльності, особливо якщо говорити про політичну рекламу,
де співпадають об’єкти впливу реклами та пропаганди – політичні діячі та
їхні іміджі, уряди, ідеологічні концепції, окремі політичні інститути чи вся
політична система в цілому [ 2, с. 296]. Пропаганда і політична реклама за
методами впливу на громадську думку практично не відрізняються. Однак
у них є різні об’єкти впливу та різний рекламний „товар”. Пропаганда
популяризує та прищеплює масовій свідомості визначені політичні ідеї та
ідеали. Політична реклама спонукає прихильників визначених політичних
ідей та ідеалів проголосувати на виборах за політичних лідерів або
політичні партії, що є носіями цих ідей та ідеалів. Політична реклама не
займається переконуванням ідейних політичних супротивників.
РR та рекламу пов’язують не лише спільні цілі і засоби щодо
переконування громадян, а й історична близькість. І реклама, і РR виникли
у період розвитку індустріальних суспільств. Проте РR виникає як
інститут для позначення специфічної реклами: не традиційної реклами
товарів та послуг, а самих капіталістичних підприємств, які конкурують
між собою. Функціонально відмінність між РR та політичною рекламою
полягає в тому, що реклама зазвичай пов’язана з визначеним товаром і
функцією його просування на ринку, а РR зорієнтований на просування не
товару, а корпорації загалом, і не тільки на ринку, а загалом у суспільстві.
У статті „Політична комунікація: до проблеми теоретичної
ідентифікації” російський науковець О. Соловйов виділяє ринкові
(маркетингові) та неринкові (немаркетингові) комунікативні технології. До
перших він відносить політичний піар, політичну рекламу, інформаційний
лобізм тощо. Немаркетинговими технологіями називаються політична
пропаганда та агітація. У демократичних країнах для поширення певних
цінностей використовуються як маркетингові, так і немаркетингові
технологій [8, с. 15]. Але у країнах, що переходять до демократії, переважає
перший вид, тобто маркетингові комунікативні технології. Моделювання
політичної реальності у авторитарних режимах може включати тотальний
контроль за інформаційним простором з боку держави, обмеження
доступу громадян до інформації, що дозволяє створити єдиний,
безальтернативний центр створення та передачі політичної інформації
і формування громадської думки. Проте у демократичних країнах
задіяні інші механізми – комунікативні технології, які можна розуміти
як раціонально організований комплекс дій в інформаційному просторі
з цілеспрямованого виробництва і поширення інформації задля впливу
на визначену аудиторію, це „запланований вплив на цільові групи” [3].
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З розвитком процесів модернізації та індустріалізації суспільства
(Г. Почепцов вважає, що комунікативні технології у XX ст. стали
індустріальними засобами організації комунікативних процесів у
суспільстві) комунікативними технологіями стали називати PR і рекламу,
пропаганду і агітацію, перфоманс і резонансні технології, а також процес
переговорів, для якого визначальною складовою є створення атмосфери
довіри і взаєморозуміння [6, с. 120].
Аналізуючи комунікативні технології не лише у контексті процесу
демократизації, а і модернізації суспільств з характерною масофікацією
інформаційного продукту, варто виділити резонансні технології, бо
саме вони застосовуються з урахуванням позиції і реакції отримувача
інформації, тобто аудиторії. Резонансні технології – це приклад так званої
„м’якої могутності”, що використовується у демократичних суспільствах
та „враховує… когнітивні, комунікативні та власне резонансні схеми, за
якими живе аудиторія” [3].
На думку О. Соловйова, для суспільств, у яких відсутні сталі
демократичні традиції, „виникає справді хаотичне переплетення
інформаційних потоків, яке знецінює механізми комунікації влади і
громадянського суспільства, котре народжується, і в результаті цього
суспільство поступово втрачає знаряддя інформаційного впливу на
позиції влади” [8, с. 10]. До складових цього процесу слід віднести:
появу безконцептуального потоку політики; посилення корпоративних
інтересів правлячих угрупувань; політичну безвідповідальність масмедіа; згортання комунікаційних відносин між державою та суспільством;
закріплення за інститутами громадянського суспільства статусу реципієнта
у політичному діалозі; перетворення політичних еліт на безконтрольного
власника публічної інформації тощо. У результаті не можна виключити
появу інформаційного тоталітаризму, як однієї з форм панування через
використання „м’якої могутності” у посткомуністичних суспільствах, коли
державні інституції стають безальтернативним джерелом проектування
політичного майбутнього країни. Можна побачити, що реалізація цих
тенденцій найбільш ймовірна в умовах переходу до демократії за
відсутності демократичних традицій та консолідації суспільства навколо
демократичних цінностей.
В успішних виборних кампаніях використовують найвдаліші методи
і ресурси різних комунікативних технологій, і сучасні автори все більше
схиляються до ідеї певного „інтегрального” комплексу соціальних
комунікативних технологій [7, с. 302]. У ході демократизації політичної
системи України дуже важливу роль відіграють комунікативні технології,
функція яких полягає у налагодженні прозорих суспільних комунікацій
як між органами державної влади та місцевого самоврядування, так і
інститутами громадянського суспільства. Тип політичних технологій, які
використовуються в соціумі, характеризує ступінь розвитку політичної
підсистеми суспільства: більш розвиненим типам політичної організації
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відповідають більш досконалі типи політичних технологій.
Сутність політичних технологій розкривається в об’єднанні декількох
аспектів: „когнітивно–політичні технології є галуззю знання про способи
і процедури оптимізації політичного життя соціуму; соціально-політичні
технології є особливим типом соціальних технологій, реалізованим у
сфері політики; діяльнісно–політичні технології є способом здійснення
політичної діяльності на основі принципів раціонального членування
на процедури й операції і вибору засобів та методів їх виконання;
управлінсько–політичні технології є способами і методами управління в
політиці; владно–політичні технології є інструментами здійснення влади
і боротьби за владу; інформаційно-комунікативні – політичні технології є
механізмами управління інформаційними процесами в політиці і носіями
політичної інформації” [5, с. 8].
Центральною, для сучасного суспільства, є проблема трансформації
технологій управління, при цьому суб’єкти управління в умовах
демократичного режиму все більше ґрунтуються на уявленні про
комунікативну природу влади, яка реалізується у вільних виборах
і інститутах представницької демократії. У перехідному суспільстві
впровадження комунікативних технологій у практику політичного
управління може бути забезпечено лише за умов подолання у свідомості
суб’єктів управління стереотипу про владу як інструмент виключно
примусу і насильства. Інформаційне суспільство створює сприятливі
умови для становлення та розвитку комунікативних технологій.
Загалом за будь-якої політичної системи суб’єкти політичного процесу
намагаються управляти населенням з метою досягнення власних цілей. Та,
оскільки в демократичних суспільствах фізичний примус неприпустимий,
то виникла потреба в створенні та розвитку технологій і механізмів
реалізації політичної комунікації як засобу впливу на електорат [1, с.
154]. Проблема відповідності політичних технологій принципам моралі
і гуманізму є універсальною і залишається актуальною для будь-якого
суспільства, однак для суспільства транзитивного типу вона набуває
особливої гостроти і актуальності, тому що її вирішення є критерієм
виміру тієї дистанції, яку суспільство долає на шляху від тоталітаризму
до демократії, критерієм виміру суттєвого реформування суспільства.
У технологій панування в сучасний період одним із головних завдань
виступає досягнення максимального впливу на людей при мінімальних
витратах, забезпечення їх „добровільної” підпорядкованості. На думку
американського футуролога Е. Тоффлера, найбільш ефективним
інструментом сучасної влади є знання, що дозволяють „досягти поставленої
мети, мінімально витрачаючи ресурси влади; переконати людей в їхній
особистій зацікавленості в цих цілях; перетворити противників у
прихильників та союзників” [9, с. 90]. Масова свідомість у будь-якому
суспільстві потребує елементів соціального управління. В інформаційному
просторі суспільства використовуються різні комунікативні технології,
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які покликані створити певну громадську думку, відповідним чином
сконструювати сприйняття політичних реалій і забезпечити підтримку
тих чи інших політичних рішень, тобто отримати абсолютно конкретний
результат.
Контролювати інформаційний простір можна адміністративними
методами (закриваючи його від небажаних впливів, як це намагалися
робити в епоху „залізної завіси”) або неадміністративними, через
конкуренцію альтернативних агентів. Ще один варіант управління
інформаційним простором полягає, як вважає Г. Почєпцов, „у використанні
резонансних комунікативних технологій” [7, с. 88]. Резонансна комунікація
будується на активізації тих уявлень отримувача інформації, які він вже
має. Сила резонансної технології не в тому, що вона подає нову інформацію,
а в тому, що вона відповідає тим уявленням, які вже склалися у масовій
свідомості. Саме цей аспект є суттєвою рисою при поширенні чуток та
анекдотів, які виступають як „самотрансльовані” повідомлення-одиниці:
інформація починає рухатися сама у середовищі споживача навіть без
зусиль тих, кого називають „спонсори повідомлення”, тобто тих суб’єктів,
що проштовхують повідомлення, в якому вони зацікавлені.
При розгляді впливу масових комунікацій на політичні процеси,
слід відзначити, що в постіндустріальному суспільстві вирішальним
управлінським ресурсом виступає наявність знань і володіння
інформацією, тоді як роль примусу (адміністративного чи фінансового) стає
менш значною. Державний, адміністративний і будь-який інший силовий
примус поступово змінюються на інформаційний і психологічний тиск. Як
зазначає Н. Костенко, „Мати важливу інформацію означає мати владу;
вміти відрізняти важливу інформацію від неважливої означає володіти ще
більшою владою; можливість поширювати важливу інформацію у власній
режисурі або замовчувати її означає мати подвійну владу” [4, с. 85].
Одна з специфічних особливостей сьогоднішньої соціальнопсихологічної та політичної ситуації в українському суспільстві полягає
в нездатності більшої частини населення країни здійснити раціональний
політичний вибір, що ґрунтується на усвідомленні та урахуванні власних
реальних інтересів. Тому значна частина українських громадян визначає
своє ставлення до тих чи інших політичних рухів та лідерів достатньою
мірою емоційно, на основі сформованих симпатій або антипатій, довіри
або недовіри до конкретних осіб і організацій, при цьому практично не
звертаючи уваги на їх програми або результати попередньої діяльності.
Це пояснюється тим, що образи політичних рухів і партій в очах виборців
переважно персоніфіковані. Повною мірою це відноситься не лише до
діяльності політичних партій та окремих суб’єктів політичного процесу, а
і до основного політичного інституту – держави. В межах комунікативних
систем органи державної влади вирішують різноманітні завдання,
виконують певні функції, які, у свою чергу, впливають на способи їхньої
інформаційної поведінки.

141

Таким чином, інформаційні технології формуються в зоні протиріч між
потребою у підвищенні достовірності інформації та зростанням факторів
її суб’єктивної інтерпретації. У цьому сенсі їх комунікативні аспекти
починають домінувати над інформаційними. Усі сучасні технології які
використовуються в політичних комунікаціях, ґрунтуються на знаннях
про людину, її буття і реалізовуються як системні інтелектуальні
комплекси, спрямовані найчастіше на маніпулювання свідомості [1, с. 117].
Комунікативні технології агітаційно–пропагандистського типу в цілому
спрямовані на контроль за розумом і поведінкою людей. Застосовані при
цьому прийоми і техніки інформування та комунікації з громадською
думкою в кінцевому рахунку орієнтовані на штучне конструювання як
політичних реакцій, так і запитів населення. У цьому сенсі прийомами
інформування, що відповідають таким цілям агітації та пропаганди,
є дезінформація і фальсифікація відомостей, а також маніпулювання
свідомістю реціпієнтів.
РR–технології представляють собою систему інформаційноаналітичних дій, принципом яких є забезпечення реалізації політичних
цілей на основі чесного і поважного ставлення до реципієнта. Технології
РR націлені на всебічне роз’яснення реципієнтам існуючих політичних
проблем, на створення позитивного в їхніх очах образу (іміджу)
комунікатора, на забезпечення сприятливої громадянами атмосфери
для реалізації передбачених дій, а також на завоювання та збереження
високого авторитету. Однією з найважливіших, РR–технологій є створення
позитивних образів (іміджів) політичних об’єктів. Такими об’єктами
можуть бути як окремі особи, так і корпораційні структури (партії, рухи) і
навіть держави в цілому або міждержавні організації. Створення іміджу –
це свідоме конструювання тих чи інших властивостей та якостей суб’єкта,
які роблять його привабливим для загальної громадськості та дозволяють
вирішити конкретну політичну задачу за його участю. У цьому сенсі імідж
являє собою найважливіший структурний компонент сфери політики, за
допомогою якого пануючі суб’єкти підтримують зв’язки з населенням,
забезпечують підтримку зв’язку з населенням, намагаються чинити на
громадську думку цілеспрямований вплив.
Найважливішим способом і самостійним напрямком формування
іміджу є політична реклама. Вона являє собою таку форму спрямованого
безособистісного звернення до людини, яка в умовах вільного і
конкурентного вибору інформації націлена на створення у нього
позитивного образу політичного товару (кандидата, інституту, символу),
що припускає і мобілізує його на відповідну підтримку. Комунікативна
суть політичної реклами полягає в тому, що вона встановлює контакт між
політиками і громадянами, здійснює спрямований адресний зв’язок між
ними, використовуючи гранично доступну для сприйняття й адекватну
йому знакову систему. Політична реклама є своєрідним провідником
ідей, ретранслятором образів, символів, міфів [1, с. 131]. Кінцева мета
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політичною реклами полягає в тому, щоб в емоційній та лаконічній формі
донести до людини суть політичної платформи партії, образ кандидата чи
іншого політичного об’єкта і тим самим не тільки сформувати позитивне
ставлення до них з боку якомога більшого кола громадян, але й спонукати
їх до реальних дій, спрямованих на їх підтримку.
Поряд з суспільно визнаними, етично витриманими методами
комунікації, існують і так звані „чорні”, або „брудні” технології, які
порушують загальновизнані норми моралі, правила гри і нерідко
допускають порушення навіть правового характеру. Наприклад, крім
відвертої брехні та дезінформації окремі політичні сили розповсюджують
матеріали, підривають традиції і пануючі цінності населення; в бажанні
скомпрометувати конкурентів переходять від політичних оцінок до
звинувачень, що торкаються гідності суперника, його родинні зв’язки;
влаштовують провокації тощо.
Висновки. В сучасних умовах трансформації політичної системи
України суттєво зросла роль і вплив комунікативних технологій і
політичного комунікативного простору на характер і результат цього
процесу. Комунікативні технології стають одним з важливих факторів
консолідації суспільства, високого рівня легітимності політичних
інститутів, узгодження політичних інтересів, розв’язання суспільнополітичних конфліктів, відкритого діалогу влади і суспільства і, як
наслідок, – стабільності політичної системи.
У процесі демократизації нашої держави важливу роль відіграють
комунікативні технології, функція яких полягає у налагодженні прозорих
суспільних комунікацій як між органами державної влади так і інститутами
громадянського суспільства.
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Статтю присвячено теоретичним передумовам сучасного
розуміння багатополярності, що визначається як одна з
історичних можливостей, котрі простежуються в міжнародних
відносинах. Виокремлено дві базисні засади міжнародних
відносин – структурно-матеріальна й структурно-ціннісна,
сформульовано основні форми взаємодії між ними. Визначено
основні різновиди багатополярності : одномірна, багатомірна,
перехідна, часткова.
Ключові слова: багатополярність, міжнародні відносини,
владносилова конфігурація, ціннісна конфігурація, система
міжнародних відносин.
Kononenko Serhiy. Theoretical preconditions of modern
multipolarity understanding. Theoretical preconditions of the modern
understanding of multipolarity as one of the historic opportunities that
are observing in international relations are considered in the article.
Two basis (value and material) of international relations, as well as
four patterns of their correlation are formulated. Different types of
multipolarity: one-dimensional, multidimensional, transitional and
partial are defined.
Keywords: multipolarity, international relations, power
configuration, value configuration, international system.
Кононенко Сергей. Теоретические предпосылки
понимания современной мультиполярности. Статья
посвящена теоретическим предпосылкам современного
понимания многополярности, присутствующей в современных
международных отношениях как одна из многих исторических
возможностей. Выделены две базисные основы международных

145

отношений – структурно- материальная и структурно
ценностная, сформулированы основные формы взаимодействия
между ними. Определены основные разновидности
многополярности: одномерная, многомерная, переходная,
частичная.
Ключевые слова: многополярность, международные
отношения, силовая конфигурация, ценностная конфигурация,
система международных отношений.
Багатополярність є однією з провідних тематик сучасного міжнароднополітичного й зовнішньополітичного дискурсу. Хтось ганить її як
пережиток минулого та джерело конфліктів і нестабільності; хтось вважає
найкращим структурним засобом від домінування й гегемонізму; хтось
згадує із консервативною ностальгією, прославляючи великодержавну
велич, аристократичну дипломатію, холодний розрахунок і владносилову рівновагу. Проте у всіх цих випадках йдеться більше про риторику
„багатополярності”, ніж про „багатополярність” як пізнавальний концепт
і форму осмислення міжнародних відносин, подібно Дж. Най і Р. Кохейн
закликають розокремлювати теорію й риторику „взаємозалежності”
[1, с. 4].
Розподіл влади (певне „розташування сил” чи владну конфігурацію)
слід вважати об’єктивно-матеріальною основою політичних відносин
і міжнародно-політичних зокрема. Другою об’єктивною основою цих
відносин є розподіл цінностей (певна ціннісна констеляція, „розташування
цінностей” чи ціннісна конфігурація). Владно-силова конфігурація
і конфігурація ціннісна постають специфічним проявом посутньої
дуальності соціальної дії – дуальності смислу й чину. Обидві конфігурації
пов’язані нормативно-інституційно-поведінковим прошарком, а їх
структурні властивості визначають рівень розвитку й будову зазначеного
прошарку.
Існує декілька варіантів поєднання цих двох базисів (духовного
й матеріального) міжнародних відносин, серед яких передусім
виокремлюються такі: констеляція антагоністичних цінностей (світова
ціннісна конфігурація компонується протилежними системами цінностей)
та нерівний розподіл влади (владно-силовий дисбаланс); єдина система
цінностей (неантагоністична констеляція) та рівний розподіл влади;
антагоністичні цінності та рівний розподіл влади; єдина система цінностей
та нерівний розподіл влади. Міжнародні відносини в рамках першої
моделі найбільш конфліктогенні, а в рамках другої – найбільш мирні,
третя модель передбачає розкол світу на більш-менш мирно співіснуючі
ворогуючі блоки, четверта приблизно описує інтеграційний поступ у
напрямку світового суспільства. Останній тип міжнародних відносин
міститиме найбільш розвинений нормативно-інституційно-поведінковий
прошарок. В рамках третьої моделі цей прошарок буде розвиненим помірно.
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Натомість, перша і друга модель передбачають або максимально високий
рівень розвитку нормативно-інституційно-поведінкового прошарку, або
ж його мінімальну розвиненість.
Теоретичне осмислення міжнародних відносин, на відміну від
риторичних вправ з їх приводу, потребує надійних й продуктивних
вихідних концептуальних засад. Одним з ключових елементів цих засад
є система уявлень, що стосується владних відносин, владного розподілу,
владної рівноваги. Влада є матерією і політичних відносин загалом, і
міжнародно-політичних зокрема. Ці відносини є посутньо владними, тобто
відносинами з приводу влади і навколо влади – з приводу її вироблення,
докладення, розподілу. Суб’єкти міжнародно-політичних відносин
виробляють і накопичують владно-силовий ресурс та докладають його
в своїх національних інтересах. Об’єктивним наслідком такої діяльності
постає певний (об’єктивний) розподіл влади. Причому, найважливішим
у політичних відносинах і політологічному аналізові є цей розподільчий
момент, адже ще Д. Істон зазначав, що політика є посутньо розподільчим
різновидом суспільної діяльності. Оскільки ж розподіл влади неминуче
нерівномірний (завжди були і будуть слабші та сильніші держави), то
необхідно виокремлювати „центри сил”, де накопичується владний
ресурс. Взаємне розташування кількох таких „центрів” компонує
силову конфігурацію, яка має горизонтальний (між „центрами сил”)
та вертикальний („центри сил”, взяті у співвідношенні з рештою
слабших держав) виміри. За формою, силова конфігурація може бути
однополюсною, двополюсною (біполярною) та багатополюсною.
Формально-теоретичне розгорнення категорії „влади” як матерії
міжнародно-політичної взаємодії породжує таку категоріальну
послідовність: „розподіл влади – „центр сил” – силова конфігурація –
однополярність/біполярність/багатополярність”. Необхідно зазначити, що
всі ці категорії є формальними. Однак в політологічному аналізові замало
з’ясувати, якою є форма силової конфігурації світової політики на певний
історичний момент: одно-, дво- чи багатополярною. Для витлумачення
та прогнозування світових справ вирішальне значення має соціологічнополітологічний „зміст” кожного з цих полюсів. Інакше кажучи, те, чим є
ці полюси, – великими державами/імперіями, міждержавними союзами,
інтеграційними спільнотами – важить більше, ніж те, скільки їх.
Визначаються три основні принципи розподілу влади – баланс сил,
ієрархія, інтеграція. Перший принцип є найпоширенішим, найнадійнішим,
історично укоріненим та апробованим. Згідно з цим принципом, розподіл
влади відбувається і підтримується через пошук рівноваги між її носіями
(передусім великими державами та їх союзами).
Концепція „балансу сил” була докладно розроблена Г. Моргентау,
котрий висновує її зі свого ж визначення міжнародної політики як
„боротьби за владу”, вважаючи принцип і механізм „балансу сил”
головною формою обмеження цієї боротьби. Він надає принципу „балансу
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сил” статусу універсальності. Г. Моргентау звертається до прикладів
використання принципу „рівноваги” механікою, біологією, фізіологією,
доводячи, однак, що найпридатнішим цей принцип виявився саме в
науках соціальних, причому „міжнародний баланс сил є лише окремим
проявом загального суспільного принципу, якому всі суспільства,
котрі складаються з автономних частин, завдячують збереженням цієї
автономності” [2, с. 173-174].
Г. Моргентау виокремлює чотири основні методи підтримки балансу
сил – „поділяй і владарюй” (ослаблення опонента і утримання його в такому
стані); озброєння (чи скоріше гонка озброєнь, зумовлена дією „парадоксу
безпеки”); компенсація (переважно територією чи населенням); альянси
(контральянс та альянс проти світового панування) [2, с. 185-200]. Великий
політичний мислитель-реаліст також виокремлює замкнені й відкриті
„баланси сил”. Перші – це ті, в яких задіяні всі міжнародно-політичні
актори як учасники однієї зі сторін протистояння; другі – це ті, в яких
присутній „балансер”, котрий маневрує між безпосередніми сторонами
протистояння [2, с. 200-203]. Останньою моргентаунівською типологією
в галузі його теорії „балансу сил” є поділ на домінантні та залежні
системи „балансу сил”. Домінантні системи є переважно глобальними і
компонованими великими державами та їх союзами. Натомість залежні
системи є похідними від домінантних, вони їм підпорядковані й здебільшого
регіональні [2, с. 205-207].
Принцип „балансу сил” не є досконалим і потребує цілої системи
ціннісних (морально-етичних та ідеологічних) підтримуючих механізмів.
Його також складно оцінити та розрахувати (через безліч факторів, котрі
просто не підлягають обліку), як і складно підтримувати у практичнополітичному вимірі (через страх, непевність, нестримне прагнення влади).
Нарешті, принцип „балансу сил” і відповідна йому міжнародно-політична
практика є породженням унікальних історичних обставин, руйнація яких
призводить до дисфункції і принципу, і практики. Так, Г. Моргентау
стверджує, що цей принцип розподілу влади мало сумісний з реаліями
біполярності [2, с. 209-218, с. 221-225]. Найкращі історичні умови для
функціонування принципу і механізму „балансу сил” склалися, на думку
Г. Моргентау, одразу в пост-Вестфальський період історії міжнародних
відносин – час розквіту системи „балансу сил” (1648-1789/94 рр.). Причому,
йдеться як про структурні характеристики тогочасної рівноваги – її
гнучкість завдяки існуванню принаймні п’яти великодержавних „центрів
сил”, наявність „балансера” і колоніального світу; так і морально-етичні
підтримуючі передумови – ціннісний панєвропейський консенсус,
досягнутий на засадах християнства і в межах космополітичної
аристократії Європи, з якої й формувався дипломатичний корпус
[2, с. 221, с. 248, с. 252, с. 254, с. 348, с. 349, с. 352, с. 355].
Оригінальну концепцію „балансу сил”, як головного регулюючого
принципу і механізму владних відносин, розробив видатний неореаліст
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К. Волтц. В теоретичних побудовах цього неореаліста, теорія „балансу сил”
ґрунтується на дедуктивно-теоретичному положенні про те, що структуру
світової політики компонують незалежні держави, котрі прагнуть „як
мінімум виживання, а як максимум універсального домінування” [3, с. 118].
К. Волтц вважає „баланс сил” об’єктивним принципом і механізмом
міжнародно-політичних відносин. Відповідно й теорія покликана пояснити
рівновагу саме як об’єктивний результат міждержавної взаємодії,
максимально редукуючи зовнішньополітичні наміри, мотивації, цілі власне
держав [3, с. 119]. Видатний неореаліст не виключає свідомого наслідування
державним актором принципу „балансу сил”, однак зовнішньополітична
діяльність об’єктивно скеровується „квазіавтоматичною реакцією одних
держав на прагнення інших панувати”, і тому навіть той, хто діє всупереч
інтересу рівноваги, зрештою сприяє її встановленню, тобто „баланс
сил”, „порушений одного разу, буде в той чи інший спосіб відновлений”
[3, с. 208, с. 210]. К. Волтц не бачить суттєвої різниці між „балансом
сил” в багатополярній і біполярній системно-історичних формаціях. На
його думку, відмінність полягає лише в методах підтримки рівноваги:
багатополярній системі властиві переважно зовнішні засоби – альянси,
контральянси, превентивні війни, компенсації; натомість, коли йдеться
про біполярність, то балансування здійснюється шляхом мобілізації і
нарощення внутрішніх ресурсів країн та блоків.
Окрім „балансу сил”, ще одним принципом розподілу влади є принцип
„ієрархії”. Саме на ієрархічних засадах облаштовувалися владно-силові
відносини в глобальних блоках часів біполярності та історичних імперських
утворах. Подібно, ієрархічним буде жорстко-однополюсний світоустрій,
в якому домінуватиме наддержава на чолі системи сателітів, тобто
встановиться той чи інший різновид світової імперії або ж капланівська
„прямодирективна ієрархічна система міжнародних відносин” [4, с. 49].
Здійснення принципу „ієрархії” відбудеться в разі виникнення жорстко
євроатлантоцентричного світу. Стосовно ж системи біполярності, то
ієрархічне облаштування мали власне блоки, натомість між блоками
і на периферії цієї системи діяв (історично модифікований) принцип
„балансу сил”. Принаймні так вважає Р. Арон, на думку котрого і за часів
багатополярності, й у біполярну добу підтримувалася політична рівновага,
„спрямована на те, аби перешкодити одній державі зібрати сили, які
перевищували б сили її супротивників, об’єднаних у коаліцію” [5, с. 138].
Принцип „інтеграції” передбачає об’єктивне об’єднання без асиміляції
владних потенціалів держав (їх „зрощення”) в процесі й задля спільного
розвитку, результати котрого суттєво перевищать результати, яких
може досягнути кожен з учасників інтеграційного процесу окремо. Інакше
кажучи, інтеграція – це „злиття без асиміляції” задля „системного ефекту”.
Цей принцип переважно діє в розвинених інтеграційних об’єднаннях на
кшталт ЄС та системах колективної безпеки на кшталт НАТО.
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Усі три принципи розподілу влади – „баланс сил”, „ієрархія”,
„інтеграція” постають ідеальними типами, з яких перший є цілком
історично апробованим, два інші – лише частково. Необхідно відзначити,
що принципи розподілу влади є водночас принципами організації владних
відносин, адже певний принцип імплікує відповідний собі міжнароднополітичний устрій та відповідного актора: „баланс сил” – державу та
міждержавну взаємодію; „ієрархія” – імперію, ієрархічно облаштований
блок, однополюсний світоустрій; „інтеграція” – об’єднання держав і
суспільств в інтеграційні спільноти й системи колективної безпеки.
Кожен з цих принципів визначає не лише соціальну будову полюсів
силової конфігурації, але й її форму. Так, „баланс сил” передбачає
багатополярність; „ієрархії” – одно- і частково біполярність; „інтеграції” –
одно/багато полярність (їх динамічне співіснування).
Багатополярне облаштування міжнародних відносин, зокрема, вимагає
виконання таких двох системотворчих умов: приблизну рівнопотужність
полюсів та їх відносну автономність один щодо одного. Однак, чи можливе
виконання цих умов у сучасній світовій політиці? Глобальна поляризація
нинішніх міжнародних відносин суттєво ускладнює появу нових „центрів
сил”, а глибока інтегрованість цих відносин майже унеможливлює
автономний статус нових полюсів глобальної владно-силової конфігурації.
Розвиток в модерній міжнародній системі є залежним розвитком, тобто чим
потужніше зростання, тим більш залежною стає країна – залежною від
зовнішніх ресурсів, технологій, інвестицій, ринків, військово-політичної
підтримки, політико-стратегічної залученості. Інакше кажучи, нині
економічний поступ та політичне зміцнення окремих держав і регіонів не
гарантує їх перетворення на новітні полюси владно-силової конфігурації.
Модерна багатополярність матиме низку властивостей, які радикально
відрізнятимуть її від традиційної багатополярності. В цій владносиловій конфігурації (та відповідній їй системі), кожен новий полюс
неминуче перетворюватиметься на невід’ємну частину світ-системи –
історичний момент внутрішньої владно-силової динаміки. Подібний
„новонароджений” полюс не матиме автономності, що була властива
полюсам традиційної багатополярності, залишаючись невід’ємною
частиною глибоко інтегрованих міжнародних відносин. Жоден із сучасних
претендентів на статус „майбутнього полюсу” світової політики не володіє
критичним ресурсом або ж достатньою сукупністю ресурсів для того, аби
домінувати в міжнародних відносинах, скинувши з вершини глобальної
владно-силової ієрархії держави євроатлантичного „центру сил”. Нарешті,
чим будуть ці новітні полюси багатополярного „світу майбутнього” –
великими державами, міждержавними альянсами, цивілізаційними
спільнотами, імперіями, регіональними об’єднаннями?
Світова політика вже мала багатополярну владно-силову конфігурацію
за часів історичного функціонування системи „балансу сил”. Реальною
умовою виникнення та функціонування системної взаємодії типу „балансу
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сил” є, за словами Р. Арона, існування багатьох держав, які володіють
приблизно однаковими ресурсами [5, c. 142]. У розвиток аронівської тези
вже М. Каплан твердить, що для цієї „системної гри” потрібно принаймні
п’ять визначальних акторів відносно рівної (владно-силової) ваги, а сама
„гра” унеможливлюється втратою одного з таких акторів, в тому числі
внаслідок його внутрішньої (політичної, економічної, технологічної,
адміністративної) неспроможності підтримувати свій владний статус
[4, c. 27]. Постбіполярність знову актуалізувала ідею „багатополярності”.
Однак, зрозуміло, що просте відтворення неможливе, оскільки кожна
історична система міжнародних відносин є унікальним явищем. Тому
„багатополярність в постбіполярному контексті” якісно відрізнятиметься
від свого історичного попередника. Причому, відмінність визначається саме
контекстом. Сучасна система міжнародних відносин характеризується
особливо високим ступенем інтегрованості, взаємозалежності, глобальної
розшарованості.
Сучасна багатополярність, якщо вона постане, репрезентуватиме
лише один з типів (чи їх комбінацію) цієї форми облаштування світової
політики. Виокремлюються такі чотири типи: одномірна (горизонтальна)
багатополярність; комплексна (багатомірна) багатополярність; перехідна
багатополярність; часткова багатополярність.
Перша модель була історично апробованою за часів міжнародної
системи „балансу сил” (1648–1914/18 рр.), а тому може вважатися
класичною. В теоретичному сенсі, вона є похідною від більш ширшої моделі
„винятково міждержавних відносин” і широко представлена у рамках
такої традиції теорії й політології міжнародних відносин як реалізм.
Подібна багатополярність передбачає змагальну і винятково владносилову взаємодію („змагання за владу”) принаймні п’яти великих держав
(чи інших, здатних функціонувати в рамках цієї форми міжнародних
відносин акторів), котрі стримують одна одну, керуються імперативом
безпеки, прагнуть виживання й самозбереження, об’єктивно запобігаючи
глобальному домінуванню якоїсь з них. Тож ця багатополярність діє
стримуючим чином, унеможливлюючи глобальне панування чи світовий
розкол і війну.
Модель „комплексної багатополярності” походить від більш ширшої
моделі „світового суспільства” і простежується в теоріях „комплексної
взаємозалежності”. Зокрема, йдеться про уявлення Р. Кохейна і Дж. Ная
щодо владних відносин („дезагрегована концепція влади”) й владної
взаємодії („стратегії взаємозв’язку”) [1, с. 24-31]. Подібна багатополярність
передбачає існування різних конфігурацій, тобто різної кількості полюсів
(фактично – одразу декількох багатополярностей), у різних вимірах
міжнародних відносин. Зокрема, політична, економічна, культурноінформаційна й культурно-цивілізаційна площини міжнародної взаємодії
можуть мати відмінну структуру (різну кількість полюсів). Так само певна
великодержавна потуга чи міждержавний союз спроможні становити
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полюс в одній з цих площин і не становити в іншій, актуалізуючи концепцію
„одномірної великої держави” З. Бжезинського.
Перехідна багатополярність і часткова багатополярність є
транзитивними типами міжнародних відносин, які виникають при
переході від однополюсних чи біполярних владно-силових конфігурацій
до багатополярних, або ж у протилежному напрямку. Історичними
втіленнями першого типу можуть вважатися міжнародні відносини
періоду наполеонівських воєн, коли, після поразки Австро-Угорщини й
Пруссії, на міжнародній арені протистояли Франція, Велика Британія
й Росія; а також міжнародні відносини часів Міжвоєння, коли на
міжнародній арені протистояли комуністичний, уособлений Радянським
Союзом, фашистський та ліберально-демократичний блоки. У першому
випадку міжнародна система повернулася до багатополярної конфігурації,
а другому – трансформувалася в біполярну. Слід зауважити, що стійка
багатополярність передбачає існування принаймні п’яти автономних
та приблизно рівнопотужних полюсів. Історичним втіленням часткової
багатополярності може вважатися сучасна система міжнародних відносин,
в якій домінує євроатлантичний центр сил, однак окремі великі держави
периферії й напівпериферії можуть претендувати на статус полюсів
в окремих регіональних та функціональних сегментах цієї системи.
Безперечно, що цей тип міжнародних відносин є перехідним, містячи у
собі остаточні історичні перспективи однополюсного світового суспільства,
комплексної багатополярності й дещо меншою мірою – біполярності чи
багатополярності одномірної.
Новітня багатополярність – це лише одна з багатьох історичних
можливостей, які простежуються в сучасних міжнародних відносинах.
Проте вже нині очевидно, що вона буде більш взаємозалежною та менш
гнучкою ніж багатополярність класична, а також багатомірною. Ця
багатомірність передбачає, що різні сфери й виміри сучасної міжнародної
системи матимуть різну владно-силову конфігурацію.
Загалом, виникає питання: „чи про багатополярність йдеться?”,
або інакше: „наскільки вона можлива і чому ідеї „багатополярності”
знову актуалізувалися?” Відповідей може бути декілька, однак всі
вони переважно перебувають у ціннісній сфері пропаганди й ідеології.
Домінуючі держави світ-системного ядра, в процесі здійснення ними
гегемонії, пропагують серед решти країн світу ідею можливості досягнення
вищого статусу в рамках глобальної владно-силової ієрархії і навіть
трансформації в новий полюс світової владно-силової конфігурації. Таким
чином, приречені на залежність великі й динамічні держави периферії та
напівпериферії тішаться ілюзіями щодо можливості „успіху” в сучасних
міжнародних відносинах. Вони також втішають себе ілюзією можливості
піднестися глобальною владно-силовою ієрархією без революційних
системних змін, які в міжнародних відносинах переважно відбуваються
через війну.
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У сучасній міжнародній системі КНР стала центром сили, з якою не
можна не рахуватися. У державах, що нині визначають світову політику,
жоден діяч, який розробляє чи реалізує проекти в області безпеки
надрегіонального значення, не може ігнорувати китайський фактор. Не
випадково ще в „Стратегії національної безпеки США” від 17 вересня
2002 р. КНР віднесена до потенційно великої держави – недемократичної,
але з ринковою економікою, за котрою визнається безперечне право
володіти й удосконалювати ракетні та ядерні військові технології [1, р. 5].
Контури світу, в якому Китай відіграватиме роль геополітичного і
геостратегічного центру, поки що складно окреслити, але він поступово
формується, незалежно від бажання тих чи інших міжнародних акторів.
Боротьба Пекіна за планетарне лідерство почалася досить давно, хоча
самі китайські лідери про це відкрито не говорять, натомість пропагуючи
тезу про багатополярність світу як більш продуктивний і стабільний
устрій. Її офіційно підтримує Росія, котра ще в недавньому минулому в
якості СРСР мала статус наддержави й досить незатишно почуває себе
нині на другорядних ролях у світовій політиці, чимало прихильників
багатополярності (навіть із присмаком антиамериканізму) є і в нашій
країні.
Але якщо виходити з реалій сьогодення, то слід визнати, що нині є
лише одна наддержава – США, які збережуть цей статус, щонайменше,
до середини поточного століття, коли КНР досягне з ними паритету не
лише за економічним потенціалом, а й наблизиться до жаданого балансу
у військовій сфері. Цю тезу можна було б аргументувати низкою фактів
із будь-якого поля міжнародної політики, на неї „працює” і теорія довгих
циклів, запропонована американськими політологами Дж. Модельським
і В. Томпсоном. Згідно неї, кожні 500 років відбувається періодична
зміна історичного глобального процесу, у рамках цього відрізку часу так
само періодично, кожні 120 років, змінюються фази політичного циклу.
Окремі теоретики, наприклад, Т. Босуелл, додають до них ще „хвилі”
М. Кондратьєва (60-річні великі цикли кон’юнктури), щоб урахувати
динаміку зміни економічних процесів. На підставі аналізу всіх зазначених
фаз та циклів і прогнозуються держави-гегемони на той чи інший період.
У відповідності з теорією довгих циклів, із завершенням Другої світової
війни на статус глобального політичного лідера стали претендувати США,
яким кинув виклик СРСР. Унаслідок багатьох причин (американські
теоретики головним чином вказують на „морську державність” США)
Кремль програв боротьбу за світову гегемонію, тому США в якості єдиного
лідера чи гегемона доживуть якраз до середини ХХІ ст. У той же час,
згідно зазначеної теорії, на початку цього віку має з’явитися новий суб’єкт
світової політики, що через півстоліття поставить під сумнів гегемонію
США. Подібна перспектива, звісно, не радує американських футурологів,
і значна їх частина переконує, ніби замість нового гегемона з’явиться щось
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на кшталт „світового уряду”, котрий і буде вирішувати глобальні проблеми
на засадах справедливості.
Але протягом усієї історії людства тривала гостра боротьба за світову
гегемонію, досить згадати драматичну історію виникнення, розвитку і
краху Ассирії, Давнього Риму, імперій Ахеменідів, Александра Великого,
Чингіз-хана, Тамерлана, Османів, Габсбургів, Романових і Наполеона
Бонапарта. Навряд чи ХХІ ст. виявиться мудрішим від попередніх століть,
незважаючи на всілякі революції в області знань, інформації й технологій,
боротьба за світове домінування продовжуватиметься і в ньому, однак вона
не призведе до формування багатополярної структури у вигляді мережі
державних центрів, приміром, США, КНР, Японії, Індії, ФРН (Євросоюзу),
Росії й Бразилії.
Причина проста: для того, щоб посісти місце світового „полюса”
потрібно володіти потенціалом наддержави, тобто такими економічними
можливостями, військовою силою й політико-дипломатичним впливом,
щоб усі ці складові одночасно відчувалися міжнародним середовищем
у будь-якому куточку земної кулі. Потенційно в середньостроковій
перспективі зазначених якостей може набути і, з огляду на чимало
факторів, стати такою наддержавою найбільші шанси має саме Китай,
географічно розташований посередині Східної Азії.
Як відомо, у вересні 1982 р. на ХІІ з’їзді Компартії Китаю була
спланована стратегія модернізації країни до 2049 р. (столітнього ювілею
КПК), коли КНР має перетворитися на сучасну високорозвинену державу
з життєвим рівнем населення вище від середньозаможного, що за часовими
рамками відповідає „хвилям” М. Кондратьєва. Для подібних прогнозів
є солідні підстави, передусім, динаміка економічного розвитку КНР: за
підсумками 2012 р. ВВП КНР (за паритетом купівельної спроможності)
склав $ 12,38 трлн. і збільшився, порівняно з попереднім роком, на 9,1%, в
тому числі промислове виробництво виросло на 7,8%, експорт сягнув $ 2,05
трлн., що дало змогу накопичити $ 3,312 трлн. золотовалютного резерву [2].
Починаючи з 3-го пленуму ЦК КПК 11-го скликання в грудні
1978 р., коли з ініціативи Ден Сяопіна було прийнято офіційне рішення
щодо проведення широкомасштабної економічної реформи, протягом
третини століття щорічні темпи приросту ВВП в КНР не опускалися нижче
8%. За прогнозами фахівця з порівняльної економіки А.Меддісона, навіть
при зменшенні цього показника до 5,5% ВВП КНР сягне рівня ВВП США
у 2015 р. Це означає, що коли на зорі реформ, у 1978 р., ВВП Китаю становив
5% від світового ВВП, а у 1998 р. – 10%, то до 2015 р. він досягне 17% світового
ВВП. Якщо ж до цього додати сукупний економічний потенціал китайської
діаспори (хуацяо) у Південно-Східній Азії, що налаштована виключно
патріотично й активно допомагає історичній батьківщині не словом, а ділом
(на відміну від української), можна передбачити, що загальна сукупна
китайська частка у світовому ВВП дорівнюватиме 23-25%.
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У будь-якому випадкові КНР на наших очах перетворюється на
повноправного учасника геостратегічної гри в масштабах, адекватних
значимості США, а геополітичне протистояння Вашингтона і Пекіна
перетворюється в головний фактор світової політики. Початок йому, сам
того не бажаючи, поклав на початку 1970-х рр. президент США Р. Ніксон.
Скориставшись різким погіршенням відносин між Москвою й Пекіном,
він спробував приручити комуністичний Китай і зробити його спільником
США у протидії радянському впливові в Азії й „третьому світі” загалом.
Кремлівська пропаганда влучно назвала це „розіграти китайську карту”.
Але Пекін, прикриваючись антирадянською риторикою, використав
нормалізацію відносин із багатою Америкою для подолання успадкованої
від часів „культурної революції” дипломатичної ізоляції, зміцнення
свого міжнародного впливу і підйому економіки. Лише в 1979 р., коли в
КНР почалося створення спеціальних економічних зон, до яких потекли
багатомільярдні іноземні інвестиції, автор ідеї антирадянського американокитайського союзу, тогочасний державний секретар Г. Кіссінджер, прозрів
і виступив із запізнілим попередженням: „Як тільки Китай стане достатньо
сильним, він може виступити проти нас”.
Патріарх американської дипломатії як у воду дивився, хоча у
відносинах із сусідніми азійськими державами КНР не давала приводу для
звинувачень у прагненні до регіональної гегемонії, вирішуючи всі спірні
питання за столом переговорів. Інша справа – США, які в стратегічному
союзі з Японії мають абсолютну військову перевагу в АТР, ця ж обставина
зумовлює застосування Пекіном у наступі на Вашингтон виключно
інформаційних і економічних засобів.
Ще у середині 1980-х рр. у надрах китайських спецслужб була
розроблена стратегічна концепція добування фінансових ресурсів і
передових технологій за допомогою методів інформаційної війни. Ця
програма сподобалася архітекторові модернізаційних реформ Ден
Сяопіну, котрий виявився стратегічним аналітиком глобального рівня
і прийняв рішення щодо пріоритетного фінансування спецслужб та
активного використання методів інформаційної війни для досягнення
економічного процвітання. З того часу в КНР була створена могутня
державна система ведення інформаційного протиборства зі США, яка
дозволяє здійснювати масоване застосування сил і засобів у потрібний час.
Її осередком є Дослідне бюро при Держраді КНР і Системно-аналітичний
центр міністерства держбезпеки.
Найефективніше китайська система інформаційного протиборства
діє у фінансовій сфері, а необхідними матеріалами її забезпечують
тихоокеанська діаспора й розвідка. З Пекіна здійснюється тотальний
контроль над ЗМІ країн АТР, значна кількість газет, теле- і радіоканалів
придбана агентами і офіцерами розвідки КНР, через підконтрольні ЗМІ
проводяться активні комплексні інформаційно-психологічні операції.
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Феноменальним успіхом китайських спецслужб є встановлення контролю
над найбільшими банками Східної Азії.
Розвідка КНР має настільки сильні позиції серед багатомільйонної
китайської діаспори США (основна її частина зосереджена на
Тихоокеанському узбережжі), що американські спецслужби не в змозі
повністю контролювати її активність у таких містах як Сіетл, ЛосАнджелес, Сан-Франциско, Х’юстон. Своєрідним попередженням Білому
Дому стало обрання у 1996 і 2000 рр. етнічного китайця Ло Цзяхуея
(Гарі Лока) губернатором штату Вашингтон (столиця штату Сіетл є
головними ворітьми китайської еміграції в Америку). Не виключено, що
масові безпорядки в цьому місті під час проведення форуму Світової
організації торгівлі наприкінці 1999 р. були інспіровані китайськими
спецслужбами.
Першу велику перемогу в інформаційній війні проти США Пекін
одержав у червні 1989 після кривавого придушення студентських виступів
на площі Тяньаньмень, коли через ЗМІ до пересічного громадянина була
доведена інформація, що у Пекіні, Шанхаї й деяких інших крупних
містах діяли невеликі групи екстремістів та кримінальних злочинців.
Більш того, китайські лідери переконали народ у тому, ніби безпорядки
були інспіровані США, тому сучасна молодь, яка пізнала смак плодів
економічного процвітання КНР, погодилася, зрештою, підтримати заклик
правлячого режиму: „Не потрібно більше ніяких політичних реформ”.
Через ЗМІ всіляко стимулюється ріст патріотизму, спрямованого
проти стратегічного супротивника – США, який іменується головною
перешкодою на шляху втілення історичної мрії китайців стати світової
наддержавою. Населенню нагадується про всі приниження, яких зазнав
Китай від Заходу за останні півтора століття, і закликається безумовно
підтримати владу. Будь-яка стурбованість США дотриманням прав
людини подається як імперіалістична інтервенція і спроба не дати Китаю
стати ще сильнішим. Усе частіше використовується звинувачення у
шпигунстві на користь США для покарання представників ліберальної
інтелігенції, що критикують, приміром, корупцію у владних ешелонах.
Під час Косовської кризи 1998-1999 рр. китайським ЗМІ було наказано
захищати репресивну політику С. Мілошевича і не повідомляти про
нього нічого поганого, гуманітарна ж інтервенція НАТО була названа
„військовим вторгненням”.
Пекіну вдалося повністю „переграти” американців у ході інформаційного
протиборства під час азійської фінансово-економічної кризи 1997–1998 рр.,
представивши КНР у якості стабілізуючого фактора в АТР. А у травні
1999 р. міністри оборони КНР і Куби підписали угоду про створення на
„Острові Свободи” китайського центру радіоперехоплення і стеження за
супутниками США, аналогічного тому, що мав СРСР у м. Лурдес.
1 квітня 2001 р. почався другий етап інформаційної війни за владу
в фінансовому світі між КНР і США, коли досить несподівано для
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американців банальна авіаційна пригода над Південно-Китайським морем
(під час спроби китайських винищувачів витиснути розвідувальний літак
ВМС США ЕР-3В за межі виключної економічної зони КНР сталося
зіткнення, внаслідок якого один винищувач упав у море, а американський
літак змушений був здійснити посадку на о. Хайнань, що належить
КНР) перетворилася у гострий інформаційний геополітичний конфлікт.
В Інтернеті спалахнула справжня війна між американськими і
китайськими хакерами, причому почали її американці, які ламали
китайські сайти, залишаючи в них образи на адресу КНР і, зокрема, пілота
Ван Вея, що загинув. У відповідь китайське неформальне об’єднання
Honker Union оголосило про початок відплатних дій – стався масовий
злам американських сайтів, у тому числі й урядових, так, сайт уряду
США зазнавав безперервної атаки протягом 6 годин. Після того як у
Honker Union нарахували тисячу зіпсованих американських веб-вузлів,
його члени поширили повідомлення, що вважають свою мету досягнутою.
Президент США Дж. Буш-молодший відрядив до о. Хайнань три
есмінці оперативного флоту США й у різкій формі засудив китайців за те,
що вони зволікають із дозволом американським представникам зустрітися
з 24-ма членами екіпажу, оскільки це, на його думку, суперечить
дипломатичній практиці. Щоб розрядити обстановку, офіційний Пекін
дозволив зустріч (після чого есмінці були відкликані), але відпустив
американських льотчиків на батьківщину лише після того, як 11 квітня
2001 р. отримав офіційного листа уряду США, в котрому висловлювався
жаль з приводу інциденту.
Та оскільки жодна зі сторін не визнала себе відповідальною, конфлікт
залишався неурегульованим іще півтора місяця, на консультаціях щодо
подальшої долі літака-розвідника, оголошеного Пекіном військовим
трофеєм, китайська сторона висунула вимогу до США взагалі відмовитися
від польотів розвідувальних літаків уздовж узбережжя КНР. Лише
24 травня, задовольнившись вибаченнями американських урядовців,
китайський уряд погодився з пропозицією Вашингтона розрізати літак і
переправити його у США на вантажному судні. Таким чином, принаймні
частково, Пекіну вдалося змусити Вашингтон до того, чого не зміг добитися
від Д. Ейзенхауера М. Хрущов 40-ка роками раніше, - до вибачення за
порушення повітряного простору іншої держави, навіть не в глибині
її території, як це було з У-2 1 травня 1960 р., а над водами виключної
економічної зони.
Тверезо враховуючи гіркий досвід СРСР 1970-1980-х рр., китайське
керівництво добре усвідомлює, що попри вражаючі економічні успіхи,
КНР не зможе витримати тривалу гонку озброєнь із США. Проте було б
помилкою вважати, ніби Пекін зоставатиметься глухим до розгортання
протиракетної парасольки над США після їхнього виходу із радянськоамериканського Договору про обмеження систем ПРО 1972 р. Беручи до
уваги наявні ресурси, китайське керівництво прагне діяти вибірково,
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щоб опанувати якомога вигідніші позиції у нових політичних умовах.
Ця вибірковість має два очевидні напрямки: 1) консолідація всього того,
що дозволяє країні утримувати домінуюче континентальне становище;
2) підготовка до асиметричного ведення війни.
Пекін зупинився на пріоритетному розвиткові технологій, пов’язаних
із ракетно-космічною технікою. Вони дозволять КНР, незважаючи на
його помітне відставання від США у галузі звичайних і стратегічних
озброєнь, створити потенціал, за допомогою якого Китай буде в змозі
завдавати удари по больовим точкам супротивника – системам інформації
й комунікацій, супутникам, платформам для „Стелсів” і авіаносцям. Така
стратегія означає кардинальну зміну в китайській геополітичній думці –
переконцентрацію уваги з потенційного материкового ворога (Росія, Індія)
на морського (США, Японія).
Згідно повідомлень гонконгської преси, у Пекіні вже розроблена
система озброєння під назвою „Зірка-паразит”, яка здатна стикуватися
із ворожими супутниками, перешкоджати їхній роботі або знищувати.
А за оцінками Інституту дослідження національної стратегії США,
на замовлення Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) ведеться
розроблення супутникової системи, призначеної для передачі інформації
про супротивника всім формуванням Збройних сил включно до підрозділу,
що виконує те чи інше бойове завдання, одночасно і у реальному масштабі
часу [3, p. 47].
За іронією долі, у грудні 2000 р. серйозний поштовх розвиткові
китайської ракетно-космічної промисловості надало рішення Вашингтона
про припинення санкцій, запроваджених у зв’язку з підозрами щодо
передачі Пекіном ракетних технологій Ірану та Пакистану. Відразу ж
після цього американські компанії стали активно співпрацювати з КНР
у галузі комерційних космічних програм, унаслідок чого китайський
Інститут космічної техніки запланував лише на 2001–2005 рр. вивести на
орбіту не менше 30-ти власних супутників [4]. Навіть в умовах чинності
санкцій США, у листопаді 1999 – січні 2001 рр. Пекіну вдалося запустити
в космос два безпілотних космічних апарати „Корабель богів”, а в жовтні
2003 і жовтні 2005 рр. – пілотовані космічні кораблі „Шеньчжоу („Небесний
човен”) – 5” і „Шеньчжоу – 6”.
Місцем розгортання нової космічної програми КНР ще навесні 1999 р.
був обраний о.Хайнань, котрий не випадково так „уподобали” американські
літаки-розвідники. Він розташований неподалік екватора, що полегшує
запуск ракет-носіїв, із очікуваним завершенням будівництва основного
космодрому біля м. Венчанг значно зменшиться ризик падіння ракет
на густонаселену територію країни, оскільки вони пролітатимуть над
океаном. Крім того, на острові знаходяться два великі центри радіо- та
радіотехнічної розвідки НВАК, що відстежують усі радіосигнали над
Південно-Китайським морем, а також перехоплюють повідомлення з
американських і російських супутників зв’язку.
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Незважаючи на урядову пацифістсько-ізоляціоністську риторику
Пекіна („не претендувати на гегемонію”, „виступати проти політики
сили”, „не втручатися у внутрішні справи інших країн”), що лунала
під час офіційних візитів Дж. Буша-молодшого до Пекіна 21–22 лютого
2002 р. і Ху Цзіньтао (тоді ще віце-президента КНР) до США 1–2 травня
того ж року, в реальності КНР виявилася втягнутою в глобальну „шахову
гру” від Перської затоки до Корейського півострова. Виступаючи перед
слухачами Національного військового коледжу США, начальник
пекінської Академії військових наук генерал Лі Цзицзюнь наголосив, що
сучасна концепція „активної оборони” КНР „включає стратегію обмеженої,
високотехнічної війни із слабкими сусідами на китайській периферії,
особливо на узбережній периферії. Інтегральною частиною цієї стратегії
є встановлення оборонної зони навколо серця Китаю – ланцюга островів
і периметра, що тягнеться від островів Спратлі, через Тайвань і острови
Сенкаку й закінчується на півночі Кореї” [5, p. 101]. Зрозуміло, що така
постановка питання означає неминуче зіткнення (хоча і необов’язково
військове) зі США.
Тайвань – поки що єдина точка на карті світу, де китайські і
американські геополітичні та національні інтереси прямо суперечать одні
одним. Безперечно, острів стане для континентального Китаю тією „Малою
землею”, відстоявши яку він зможе розраховувати на своє відродження.
Приєднавши Тайвань, Пекін, окрім капіталів, отримає розумні мізки (у
КНР їх не вистачає, даються взнаки наслідки „культурної революції”)
і передові технології, які йому ніколи не надасть Захід, це дозволить
кардинально скоротити військово-технологічне відставання від США.
По-друге, возз’єднання Тайваню з КНР спричинить стрімке зростання
національної самосвідомості китайців, у тому числі хуацяо, що суттєво
наблизить реалізацію мрії всіх чотирьох поколінь керівників КНР про
створення „Великого Китаю”. До того ж встановлення контролю над
Тайванем є необхідною умовою для перетворення КНР у велику морську
державу, її військово-морський флот отримає відкритий вихід у Тихий
океан і стане менш вразливим для американців.
„Взяття Тайваню, до яких би руйнувань на острові воно не призвело,
краще, ніж його втрата”, – стверджує китайський письменник Цзуо Ган,
але його оптимізм не поділяють пекінські військові. За їхніми оцінками,
для окупації Тайваню КНР доведеться задіяти 400-тисячну армію, а після
війни витратити мільярди доларів для відновлення зруйнованої економіки
острова і південних приморських (найрозвиненіших) районів материкового
Китаю. В економічному відношенні це відкине КНР на десятиліття назад,
але найбільш небезпечним є велика ймовірність втягування у конфлікт
США і Японії.
Тому в Пекіні сподіваються, що возз’єднання Тайваню з материком
відбудеться мирним шляхом, якщо, звичайно, тайванці самі не спровокують
конфлікт, наприклад, негайним проголошенням незалежності. У цьому
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випадку в КНР не залишиться іншого вибору, крім як почати війну,
оскільки дотримання ідеї національної єдності стало в країні непорушним
принципом. Пекін недвозначно дав зрозуміти, що він готовий застосувати
відносно Тайваню, який не бажає визнати Піднебесну, військову силу
незалежно від того, якою великою буде ціна такого кроку. Голова Народної
Політичної Консультативної Ради КНР Лі Жуйхуань якось навіть заявив:
„Краще втратити 1000 солдат, ніж позбутися хоча б однієї п’яді своєї
землі” [5, p. 166].
Треба віддати належне прагматизму керівництва Демократичної
прогресивної партії Тайваню (виражає інтереси корінного населення
острова, що в основній масі не вважає себе етнічними китайцями), яке
під час передвиборних кампаній взимку-навесні 2000 і 2004 рр. активно
експлуатувало самостійницькі гасла, але після обрання його кандидата
Чень Шуйбяня президентом висловлювало готовність вилучити з
партійної програми вимогу проголошення незалежності острова. Чень
Шуйбянь вийшов із ДПП і запропонував Пекіну почати переговори про
мирне об’єднання країни, а депутати парламенту від Гоміндану, що разом
із союзниками („Пан-блакитна коаліція”) зберіг там більшість і після
виборів 11 грудня 2004 р., відмінили заборону на пряму торгівлю між
Тайванем та провінцією Фуцзянь на узбережжі Тайванської протоки.
Але нарощування Вашингтоном поставок Тайваню найсучасніших
систем озброєнь, відсутніх у НВАК, викликає украй гостре роздратування
у Пекіні й живить ґрунт для антиамериканських настроїв у китайському
суспільстві, як це мало місце у квітні 2001 р., коли „бунтівний” острів
мав отримати партію підводних човнів, протикорабельних винищувачів і
надводних суден, у тому числі есмінців, споряджених радарною системою
Aegis (після її невеликого удосконалення Тайвань можна приєднати до
системи ПРО Театру воєнних дій США). Дж. Буш-молодший тоді навіть у
ранковому виступі на каналі „Ей-бі-сі” заявив, що використання збройних
сил США „є одним із варіантів” у разі вторгнення КНР на Тайвань.
Щоправда, дещо пізніше в інтерв’ю „Сі-ен-ен” він уточнив, що ці слова не
слід сприймати як виступ за незалежність Тайваню, а американський уряд
„повністю підтримує політику єдності Китаю” і очікує, що „всі суперечки
будуть вирішуватися мирним шляхом”. Продаж Тайбею есмінців із
системою Aegis був відкладений.
Щоправда, самі тайванці скептично ставляться до відомої формули Ден
Сяопіна „одна країна – дві системи”, за котрою відбулося возз’єднання із
КНР Гонконгу і Макао у 1997–1999 рр., і воліють почекати лібералізації
політичного устрою КНР. „Результати виборів на Тайвані засвідчили, що
вирішення тайванської проблеми безпосередньо залежить від політичних
реформ у КНР. Це дзвінок до пробудження. КПК має наслідувати приклад
Гоміндану і, ще перебуваючи при владі, рушити до демократії”, – такі
анонімні заклики все частіше з’являються на сторінках Інтернету.
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На протилежному боці Тихого океану з середини 1990-х рр. тема
американо-китайського зіткнення поступово витіснила міркування про
американо-китайську дружбу початку 1980-х рр. Газети знову заговорили
про „жовту небезпеку”, а доповіді ЦРУ почали малювати апокаліптичні
картини війни в Азії за участі КНР, що насмілилася утвердитися в АТР
в якості гравця № 1, витуривши звідти США. Розвідникам наслідували
політологи на кшталт С.Хантінгтона, що лякали світ „зіткненням
цивілізацій”.
У 1997 р. бестселером у США стала книга Р. Бернстайна та
Р. Манро „Майбутній конфлікт із Китаєм”, де йшлося про результати
його комп’ютерного моделювання військовими. Вони виявися
приголомшуючими: США переможуть у ядерній війні з КНР лише
в тому разі, якщо вона спалахне до 2015 р., після цього економічна і
військова могутність Піднебесної зросте настільки, що війна з нею стане
самогубством навіть для Америки. Щоправда, за оцінками незалежних
від Пентагону експертів, військові надто перебільшили темпи росту
китайської військової небезпеки – в області збройних технологій КНР
відстає від США майже на 30 років.
Взагалі ж серед американських науковців також немає однозначної
позиції щодо майбутньої ролі КНР на міжнародній арені, оскільки чимало
аналітиків припускають можливість перетворення КНР у наддержаву,
але не менше й тих, хто скептично, як З. Бжезинський, ставиться до
піднесення „дракона” з огляду на його численні внутрішні проблеми, що
не дозволять Китаю „дотягнути” до статуса наддержави [6, р. 188-205].
Але американські вчені й політики тим і відрізняються від українських,
що вони прораховують як „гірші” для США (набуття КНР статусу
наддержавності), так і „кращі” (колапс китайських реформ) сценарії,
сподіваючись на „краще”, але готуючись і до „гіршого”.
„Оптимісти”, сконцентровані переважно в Університеті національної
оборони США та Інституті дослідження національної стратегії (П. Годвін,
Н. Ларді, Дж. Ліллі, М. Нахт, К. Нілер, М. Піллсбері, Т. Робінзон, Р. Соломон,
Р. Фішер та ін.), переконані у неминучому посиленні КНР, що, на їхню
думку, може справити негативний вплив на національну безпеку США.
Вони стверджують, що Китай прагне стати глобальною наддержавою й
поширити свій вплив по всій земній кулі. Такі наміри Пекіна є викликом
для США та їхніх союзників, оскільки в основу китайської стратегії
покладено великодержавний націоналізм.
Зазначені науковці виділяють три зони безпосереднього зіткнення
інтересів між КНР і США. Перша пов’язана з неминучим проникненням
Пекіна на Близький Схід унаслідок стрибкоподібного зростання
енергоспоживання економікою Китаю, що призведе до конфронтації
зі США, Японією та іншими постіндустріальними державами, які вже
облаштувалися в цьому регіоні. До цього прогнозу можна додати ще одну
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зону потенційних американо-китайських суперечностей із-за нафти і
газу – Прикаспій і Центральна Азія.
Наступну зону конфлікту, на переконання „оптимістів”, формує
політика багатополярності Пекіна, яка полягає у стимулюванні появи нових
і посиленні старих центрів сили, що загалом ніби-то зменшує наддержавне
значення американського центра. Її проявами є спроби дискредитувати
систему американо-японської безпеки, послабити військові зв’язки США
з країнами АСЕАН, зміцнити „стратегічне партнерство” КНР з Росією,
Іраном і Пакистаном, інтенсифікувати економічні зв’язки з Євросоюзом.
Нарешті, третьою очевидною зоною зіткнення є Тайванська проблема.
„Оптимісти”, визнаючи великі можливості КНР у справі економічного
розвитку, разом із тим не бачать підстав для стурбованості з цього приводу
внаслідок скромного військово-стратегічного потенціалу. Звідси робиться
висновок про те, що між КНР і США навряд чи станеться збройний
конфлікт до 2016 р., але далі однозначної ясності вже немає, тому потрібно
зробити все можливе, щоб відвернути Пекін від військово-стратегічного
суперництва з Вашингтоном. Це можливо шляхом залучення КНР до
діалогів з усього спектру міжнародних проблем, як на двосторонній, так
і багатосторонній основі, тобто пропонується та ж політика „залучення”,
що здійснювалася адміністрацією Б. Клінтона.
Колишній посол США у КНР Дж. Ліллі наполягає на її модифікації у
вигляді „балансування між залученням і стримуванням”, що передбачає
нарощування Збройних сил США у Східній Азії, включно з розміщенням
систем ПРО, проти чого активно виступає Пекін. Тому американський
дипломат рекомендує Білому Домові стимулювати переорієнтацію
уваги КНР з Тихого океану на внутрішню континентальну Азію, щоб
Пекін відмовився від морської стратегії й поновив китайсько-російську
ворожнечу. Це дозволить ефективніше нейтралізувати негативні для
США наслідки піднесення Китаю на світовій арені.
На противагу „голубам” з Інституту дослідження національної стратегії
США, фахівці з „REND Corporation” стверджують, що Тайванська
проблема може привести до конфронтації й навіть військового конфлікту
КНР із США та, можливо, з Японією. До такого висновку їх підштовхує
китайська військова доктрина, що включає концепції локальних чи
обмежених війн на основі високих технологій і активної периферійної
оборони. На переконання сінологів згаданого „мозкового центру”, після
2010 р. стратегічний баланс сил у Східній Азії змінюється на користь
КНР, а збройний конфлікт можуть спровокувати тайванські лідери,
якщо відважаться проголосити курс на незалежність, у цьому випадку
Пекін неминуче використає військову силу проти „бунтівного острова”.
Аналогічну провокаторську роль можуть зіграти і США в разі повернення
до політики „двох Китаїв” та збільшення поставок наступальної й
оборонної зброї, включно з системою ПРО. Тому США слід залучити
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КНР в орбіту американської стратегії, змусивши тим самим Пекін грати
за правилами Вашингтона.
Концепції „залучення і стримування” КНР дотримуються також фахівці
з „Фонду спадщини”, що відзначаються високим рівнем професіоналізму
і прямотою. Вони не вважають Пекін таким же ворогом Вашингтона, яким
була радянська Москва, але припускають, що дії КНР можуть становити
загрозу для США, навіть якщо Китай і не буде сприйматися в якості
ворога. Тому Вашингтон має зберігати свою військову перевагу в Східній
Азії, щоб попередити агресію й надалі розташовувати систему ПРО з
метою захисту Америки та її союзників від загрози ракетних атак. До
того ж США повинні зупинити передачу Китаєм військових технологій
та зброї Ірану, КНДР і Пакистану, оскільки це несе потенційну загрозу
американським інтересам.
Водночас „Фонд спадщини” висуває вимогу налагодження
взаємовигідного співробітництва між Пентагоном і НВАК, маючи на увазі
відкриття Пекіном інформації про становище Збройних сил і військові
доктрини КНР. Росію ж, Ізраїль і країни Євросоюзу слід попередити про
небезпеку переозброєння КНР і відвадити їх від військового експорту
в Піднебесну. В економічному блоці рекомендацій головною вимогою є
інтеграція КНР у глобальну економіку й анулювання всіх обмежень на
торгівлю з боку США в обмін на поступки Пекіна в області прав людини. Не
останню роль, на думку вчених із „Фонду спадщини”, повинно відігравати
і сприяння експансії приватного сектора в КНР як засобу зменшення
урядового контролю і реформування політичної системи країни.
Слід зазначити, що практично всі вищенаведені рекомендації наукових
центрів США стосовно оцінки місця й ролі КНР у глобальній та азійськотихоокеанській міжнародних системах сучасності й на найближчу
перспективу були враховані відповідальними діячами адміністрації
Дж. Буша-молодшого. Відразу ж після його першої інаугурації радник
президента з національної безпеки (потім – держсекретар) К. Райс
наголосила, що ідея американо-китайського стратегічного партнерства,
яка активно пропагувалася попередньою адміністрацією, повністю
втратила своє значення. Одне прагнення Китаю змінити співвідношення
сил в Східній Азії на свою користь перетворює його у стратегічного
конкурента США.
А заступник міністра оборони П. Вулфовіц (у минулому – посол
США в Індонезії) в інтерв’ю „Вашингтон Таймс” відверто пояснив, що
Пентагон стурбований спрямованістю зовнішньої політики КНР у цілому.
„Китай майже напевне стане наддержавою у найближче півстоліття, а
можливо вже у найближчу чверть віку, – зі знанням справи повідомив
американський урядовець. – Питання в тому, чи буде новий Китай жити
в мирі зі своїми сусідами, чи ж він стане на шлях традиційної „дипломатії
сили”... Не думаю, що Китай обов’язково стане загрозою, але вважаю, що,
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коли ми виявимо самозаспокоєність, то фактично сприятимемо тому, щоб
ця загроза матеріалізувалася” [7].
Таким чином, США припускають імовірність перетворення КНР у
наддержаву, що несе загрозу безпеці Америки не лише у Східній Азії,
але й на Близькому Сході та в Центральній Азії. Політика залучення,
що здійснювалася за президентства Б. Клінтона, доповнилася політикою
стримування, передусім у питаннях військової безпеки, перетворившись
після трагічних подій 11 вересня 2001 р. у політику „м’якого стримування
Китаю за допомогою його активнішого залучення”. Усіма наявними
засобами США будуть намагатися загальмувати процес перетворення
КНР у наддержаву, чи іншими словами, самостійний центр світової
політики глобального масштабу з тим, щоб зберегти за собою статус
одноосібного лідера-гегемона.
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На основі результатів порівняння здійснено дослідження
становлення та сучасного стану американської та вітчизняної
стратегічної аналітики. Відзначено, що формування
стратегічних перспектив майбутнього є складним і
суперечливим явищем, в якому присутній суб’єктивний фактор.
Виникнення аналітичних дослідницьких центрів представлено
як результат акумуляції спеціальних знань експертного
характеру. „Мозкові центри” здатні виробити інформаційно
аналітичний матеріал, який слугує оптимізації процесу
прийняття зовнішньополітичного рішення.
Ключові слова: стратегічна аналітика, експертне знання,
„мозкові центри”, політичне рішення.
Rzhevska Nina. Strategic analytics in the USA and Ukraine:
genesis of formation and the modern state. Formation and the
current state of American and national strategic analytics are
researched on the basis of comparison results. It is noted that
the formation of strategic prospects for future is complex and
controversial phenomenon in which subjective factor is presented.
The emergence of analytical research centers is presented as a result
of the accumulation of specialized expert knowledge. "Think tanks"
are able to develop an information-analytical material that is used for
optimization of foreign policy decisions making process.
Keywords: strategic analytics, expert knowledge, „think tanks”,
political decision.
Ржевская Нина. Стратегическая аналитика в США и
Украине: генезис становления и современное состояние. На
основании сравнительного анализа проведено исследование
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становления и современного состояния американской и
отечественной аналитики. Отмечено, что формирование
стратегических перспектив будущего является сложным и
противоречивым явлением, где присутствует субъективный
фактор. Возникновение аналитических исследовательских
центров представлено как результат аккумуляции специальных
знаний экспертного характера. „Мозговые центры” способны
вырабатывать информационноа налитический материал,
который способствует оптимизации процесса принятия
внешнеполитического решения.
Ключевые слова: стратегическая аналитика, экспертное
знание, „мозговые центры”, политическое решение.
Для будь-якої держави в системі сучасних міжнародних відносин
надзвичайно важливим є вирішення амбіційних завдань, розрахованих
на тривалу перспективу. У даному випадку ми говоримо про здатність
формувати стратегічні цілі й напрями розвитку держави і суспільства.
На вирішення цих проблем спрямовані зусилля аналітичної спільноти.
Стосовно цього необхідно пам’ятати: аналітичний потенціал держави
не може бути зосереджений лише в елітарних групах, що є близькими
до управлінських структур. Навпаки, його основною частиною володіє
експертно-аналітична спільнота, яка своїм сукупним інтелектуальним
потенціалом може підкріплювати й підживлювати осіб, які приймають
управлінські рішення.
Проблеми вивчення становлення та розвитку аналітики як форми
людського пізнання та практичного використання її результатів
у світовому політичному процесі були і залишаються предметом
дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених та державних діячів. До
їх числа входять З. Бжезінський, А. Гор, Г. Кіссінджер, Дж. Маршалл,
Дж. Кеннан, Р. Макнамара, М. Олбрайт, Б. Рассел, Д. Рокфеллер, Д. Сорос,
П. Анохін, М. Данилевський, Ю. Дроздов, М. Кондратьєв, Б. Єрастов,
Ю. Курносов, В. Горбатенко, О. Литвиненко, Б. Ярош та багато інших.
Проблема формування експертного знання, зокрема, наявності
парадоксів при становленні політичної експертизи й розкриття їхнього
змісту [1, c. 33-41], характеристика „мозкових центри” як суб’єктів
експертного середовища [2, с. 161-169] порушувалося автором на сторінках
журналу „Політичний менеджмент”.
Мета. Скориставшись результатами порівняльного аналізу,
дослідити становлення та сучасний стан американської та вітчизняної
стратегічної аналітики.
Первинний потужний блок ідей, які увійшли до світової стратегічної
аналітики, сформувався ще в ХІХ столітті і був пов’язаний з геополітикою.
У свою чергу, американська геополітична школа утворилася завдяки
розробкам військово-морського історика адмірала Альфреда Мехена
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(кінець ХІХ – початок ХХ ст.). У працях „Влив морської сили на
історію (1660–1783)” та „Зацікавленість Америки в морській силі” він
представив концепцію „морської сили” як фактора, що забезпечує
безумовну геополітичну перевагу. Саме наявність у країни морських
баз і торгівельного флоту, а також показник могутності військового
флоту роблять її великою державою, яка вирішує долі в світі, а морська
цивілізація забезпечує більш сприятливі умови для її розвитку. З огляду
на наявність в історії протистояння морських і сухопутних держав,
А. Мехен пропонує використовувати в якості глобальної геополітичної
стратегії принцип Анаконди – придушення супротивника шляхом
морської блокади її стратегічних об’єктів.
Після першої світової війни західна аналітика розвивається, перш
за все, в руслі нових геополітичних уявлень. Подальший її розвиток
пов’язаний з іменем англійського вченого Х. Маккіндера (кінець ХІХ –
початок ХХ ст.), якого іноді вважають батьком-основоположником
геополітики, не зважаючи на те, що він сам цього поняття не вживав.
Х. Маккіндер є автором багатьох термінів понятійного апарату геополітики.
З початку його ідеї сприймались як якісь абстрактні схеми, що на перший
погляд, не мають практичного значення. Проте з часом вони змогли стати
основою для багатьох геополітичних теорій і аналітичних шкіл.
У цьому відношенні, історія американської армії є окремою темою.
Напередодні другої світової війни США були слабкими у військовому
і розвідувально-інформаційному плані, вони фактично копіювали
європейські методи й прийоми організації, і в цілому були досить
провінційними. Кризи періоду 1929–1931 та 1934–1937 рр. підірвали
фундамент американської будівлі, повністю оговтатись від них стало
можливим лише в ході глобальної війни. Проте характер протікання
подій і географічна віддаленість від основних точок воєнних дій зробили
США лідером Західного світу і, поряд з СРСР, лідером антигітлерівської
коаліції. На місце провінційного ізоляціонізму, доктрини Монро, прийшла
багатовекторна наступальна політика в усьому світі, де Америка
визначилася зі своїми інтересами. Потрібними виявились геополітичні
підходи й стратегічні орієнтири, розроблені ще на початку ХХ століття,
до першої світової війни, радником президента В. Вільсона полковником
Е. Хаузом про перетворення США у світового лідера, ідеї Дж. Кейнса
про пріоритетне (замість меркантилізму) зростання державних затрат,
вкладень у інфраструктуру, технологічні інвестиції, запрацювали
інвестиційні механізми розвитку науки.
У цих умовах випереджуючими темпами почали рости науковоаналітичні, управлінські структури різного порядку і створюватись
спецслужби. В роки війни, як ніколи, стало зрозуміло, що стратегічна
аналітика і прогнозування можуть зробити найбільший внесок у
забезпечення безпеки країни, з цього часу американський уряд
став вважати цю галузь такою, яка заслуговує особливої підтримки.
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По закінченню другої світової війни (на відміну від армії і флоту) ці
структури не лише не скоротились, а стали найважливішим інструментом
американської зовнішньої політики. З тих пір, приблизно з 1948 року,
„фабрики думки” утворили складну багатовимірну тканину, мережу
центрів, фондів, лабораторій, ЗМІ, навчальних закладів різного профілю,
адвокатських контор, неформальних об’єднань державних чиновників,
сенаторів, лобістських груп – які нині реалізовують потенціал експертноаналітичного співтовариства в США [3].
Найбільш динамічно зростання цих структур відбувається в період з
кінця 40-х до ХХ століття. Основи національної наукової політики США
було сформульовано Ванневаром Бушем, який подав у червні 1945 року
президенту США Г. Трумену доповідь „Наука – безмежні рубежі”, де
завоювання нових кордонів людського пізнання (стратегічного аналізу)
прирівнювалося до найважливіших стратегічних цілей розвитку
американської цивілізації „в просторі й часі”.
Відмінною особливістю американських „мозкових центрів” є навіть
не їхній прямий зв’язок, співробітництво і обмін кадрами з Конгресом,
Державним департаментом, ЦРУ та іншими установами по збору
інформації. Для цих „університетів без студентів”, як їх називали ще перед
війною, „студентами” є і уряд, і політичний клас у цілому. Вони – найбільш
потужна ідеологічна і політична зв’язка американського істеблішменту, її
кістяк і кузня інтелектуального потенціалу. „Мозкові центри” є творцями
ідеології та світоглядних аксіом, а їхня широка міжнародна активність
підмінює роботу американської дипломатії та ідеологічної розвідки.
Нарешті, саме вони виступають зв’язковим елементом між елітами.
Практичним утіленням подібних підходів є Рада зовнішніх відносин,
яку численні експерти вважають центром прийняття рішень, що стоїть
вище, ніж адміністрація США. Дана організація представляє групу
людей, багато з яких мають поважний досвід в міжнародних питаннях
і намагаються науковою й дослідницькою роботою допомогти розвитку
зваженої зовнішньої політики США. На початку другої світової війни
діяльність Ради було спрямовано на спільні аналітично-концептуальні
розробки стратегічних проблем з усіх аспектів ролі Америки в світі,
формулювання зовнішньополітичних програм і документів для ведення
конкретної дипломатичної роботи [4].
Таким чином, побіжний аналіз систем зв’язку „мозкових центрів” і
американської держави підтверджує думку про те, що американські
„фабрики думки” – це інструменти для вироблення офіційної політики
керівництва США. Більш детальний аналіз підводить до висновку, що
радше навпаки, урядові структури та інститути США і сама державна
стратегія США знаходяться під могутнім, ідейним і політичним
моніторингом всепроникного і всюдисупритнього лобі, яке виражає
інтереси ідеологічних, фінансових і професійних еліт, що представляють
транснаціональні інтереси. Це лобі не виступає на політичній арені
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відкрито, а лише – через відповідні структури, забезпечуючи наступність
своїх національних та світових інтересів.
Не зважаючи на те, що діяльність американських аналітичних
центрів переважно закрита, її не можна недооцінювати. Ці інститути не
лише формували протягом останніх ста років саму політику США, але й
створювали ставлення до цієї політики, як серед своїх громадян, так і в
середовищі світової громадськості. Їхня діяльність багато в чому доповнює,
а іноді й підмінює роботу американської дипломатії, ідеологічних структур
і спецслужб. Саме в „мозкових центрах” народжуються нові концепції і
доктрини, саме вони поставляють кадри і експертні висновки урядовим
установам, експортують політичні кліше і вводять в обіг стереотипи
історичної свідомості.
Процес народження і поширення по всьому світу різних аналітичних
структур – так званих „мозкових центрів”, продовжує посилюватися.
Ринок аналітики не підлягає точній кількісній оцінці, проте мова йде про
мільярди доларів. Точної й об’єктивної інформації аналітичного характеру
потребують усі: уряди і президенти, розвідувальні та військові відомства,
корпорації і фірми.
Нині досить складно назвати точну кількість усіх світових аналітичних
інститутів. За даними Національного інституту розвитку наукових
досліджень в Токіо їх існує всього 3500. А, за даними Науково-дослідного
інституту зовнішньої політики США, їх – понад 4500. Майже половина
всіх „мозкових центрів” (за різними оцінками від 1500 до 2000) знаходиться
в Америці. Більша частина існуючих нині центрів утворилася після 1980
року.
Перемога Заходу над Східним блоком, яку отримали США, мала
значний психологічний резонанс. Ми вважаємо, що справжньою причиною
поразки Радянського Союзу в „холодній війні” було не економічне
відставання і не гонка озброєнь, а відсутність компетентних аналітичних
структур у сфері стратегічних досліджень з прямим виходом на політичні
верхи, відсутність зворотного зв’язку між „мозковими центрами” і
вищою політичною владою, яка відповідає за прийняття стратегічних
рішень. У свою чергу, якщо розглянути місце організованих аналітичних
структур у політичному житті США, то можна побачити значну роль,
яку вони відіграли у відстоюванні геополітичних і стратегічних інтересів
Сполучених Штатів.
Проаналізована вище еволюція розвитку структур по виробленню
стратегічної аналітики в Америці показує, що цей процес протікав
паралельно з ростом геополітичної могутності США. Їхні первинні завдання
були, відверто кажучи, аполітичними. Це – відстоювання громадських
інтересів, безпристрасне консультування державних посадових осіб з
питань, пов’язаних з політикою та економікою. Саме таким був попередник
Інституту Брукінгса (1927), Інститут державних досліджень (1916).
Перше покоління „мозкових центрів” допомогло створити в США активну
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політичну базу, виховати плеяду самостійно мислячих політиків для
проведення Америкою глобальної політики на майбутнє.
На відміну від корпорацій, американські „мозкові центри” вимірюють
свій успіх не прибутком, а тим, наскільки сильним є вплив, який вони
мають при формуванні громадської думки й політики. У цьому розумінні
вони нагадують лобістські групи, які конкурують з іншими неурядовими
організаціями за політичну владу і престиж; границя між ними все більше
й більше щезає [5, c. 87].
Коли офіційна американська присутність у тих чи інших регіонах
напряму не є можливою, „мозкові центри” беруть на себе активну
зовнішньополітичну роль – слугувати „Очима й вухами” уряду США,
тобто виконують паралельно розвідувальну, дипломатичну й політичну
місії. Окрім вироблення нових ідей для високих посадовців в державних
установах „мозкові центри” забезпечують стабільний приток експертів і
аналітиків для роботи в новоприбулих адміністраціях і апараті Конгресу.
Вони є тим інституційним середовищем, де посадові особи, які пішли зі
своїх посад, можуть використовувати накопичений ними на державній
службі досвід і ставати учасниками дебатів з актуальних проблем
зовнішньої політики.
Великий інтерес представляють собою система і об’єми фінансування
аналітичних центрів та інститутів США через різноманітні фонди. Зовні
незалежне позиціонування центрів забезпечується складною системою
фінансування через різноманітні фонди, куди ресурси поступають як
приватним шляхом, так і через урядові структури. При цьому державне
замовлення часто може бути оформлене як самостійне або незалежне
дослідження. Наприклад за даними 2005 року, дві третини 160-мільйонного
бюджету корпорації РЕНД фінансувались за рахунок федеральних
відомств і агенцій США, при цьому половину бюджету складали
замовлення саме Пентагону.
Аналізуючи об’єми бюджетів американських „мозкових центрів”,
в цілому необхідно відзначити, що за „мізки” там намагаються добре
платити. Наприклад, бюджет Американського інституту підприємництва
(незалежна некомерційна організація, яка працює переважно завдяки
грантам і внескам різних фондів, корпорацій і приватних осіб) складає
17 млн. доларів. Головний бюджет Фонду Карнегі – 18,3 млн. доларів.
Головний бюджет інституту КАТО – 15 млн. доларів на рік. Центр
стратегічних і міжнародних досліджень має 17,5 млн. доларів, а бюджет
Ради з міжнародних відносин складає 29,6 млн. доларів.
У деяких випадках аналітичні центри можуть формувати громадську
думку США. Так, Інститут Брукінгса, один із найстаріших „мозкових
центрів” у Сполучених Штатах, протягом десятиліть відігравав одну з
ключових ролей у проведенні мобілізації в період першої та другої світової
війни, в бюджетному процесі федерального уряду, створенні системи
державної громадянської служби і системи соціального забезпечення,
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розробці плану Маршала, введення контролю над цінами в період другої
світової війни, застосування санкцій з метою покарання „державвигнанців” і впливу на них, організації Ради національної безпеки й інших
зовнішньополітичних і оборонних структур, еволюції політики США в
стосунках з пострадянською Росією й розробці багатьох інших стратегій.
Після терористичних нападів 11 вересня в Інституті Брукінгса було
переглянуто головний напрям стратегічних досліджень: стосунки між
Заходом та ісламським світом. Щорічний бюджет, який виділяється в
Інституті Брукінгса на всі прогнозні дослідження, а також на утримування
штатних співробітників складає приблизно 40 млн. доларів.
Протягом останніх років мережа неурядових аналітичних структур за
даними спеціалізованих ресурсних центрів поширилась на інші країни,
у тому числі – Україну, де на сьогодні нараховують таких організацій
близько 100. Активно діючими серед них є близько половини. Що собою
являє конкретний середній український неурядовий аналітичний центр?
Експерти Центру Разумкова подають наступну характеристику типового
аналітичного центру в Україні. Це самостійна незалежна структура з
невеликим (до 10 чоловік) штатом. Приблизно 60% його співробітників
володіють іноземними мовами. При необхідності експертний потенціал
збільшується вдвоє, що забезпечує якість і мобільність досліджень [6].
Як правило, центр сконцентрований на дослідженнях в 3–4 сферах,
переважно це економіка, внутрішня і зовнішня політика, соціальна
сфера. Аналітична продукція адресована в основному підготованій
аудиторії, а публічна діяльність за своїми цілями впливає на громадську
думку. Експерти центру виходять в національний медіа-простір до 10
разів на місяць. Центр має власний веб-сайт, друковане періодичне
видання (наклад до 1300 прим.). Видаються книги та брошури (наклади
близько 1000 прим.), орієнтовані на фахівців та органи державної влади.
Видавничій діяльності відводиться першочергова місія, бо саме вона
утворює незалежний від держави інформаційний канал.
Проте така присутність в інформаційному просторі в українських
реаліях – далеко не індикатор здатності впливати на ситуацію в країні, бо
медіа-активність центру часто є номінальною. Оскільки ядро аналітики –
новаторські ідеї, критичні оцінки дій влади, альтернативні пропозиції і
управлінські рішення, продукт надто чутливий, який дуже часто попадає
під цензурний тиск. Найбільш активно Центр контактує з колегами з інших
подібних структур під час публічних заходів (круглі столи, конференції та
інше). Таким способом формується „аналітичний пул”, точніше, експертна
група, стабільність якої підкріплюється практикою спільних проектів та
видань. Представник центру, як правило, входить до якогось дорадчого
органу при держструктурі. Та, це зовсім не гарантія ефективного
співробітництва з владою і не апріорі ефективний механізм реалізації
нових ідей. Адже українська бюрократична практика з безнадійною
постійністю підтверджує громадський постулат: щоб знищити ідею в
зародку, створіть комітет для її розробки.
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У цілому українські аналітичні центри знаходяться на стадії
становлення. Та, головне – вони існують і функціонують у якості одного
з суб’єктів суспільно-політичного процесу в Україні, акумулювали
в собі значний інтелектуальний потенціал та накопичений досвід
співробітництва з дослідницькими організаціями інших країн. Практика
засвідчує: ці структури, на відміну від державних дослідницьких
організацій, є більш мобільними, здатними залучати для розробок
додатковий експертний штат і відповідно пропонувати державі професійно
підготовану аналітичну продукцію, нові рішення, механізми і технології
їхньої реалізації. За останні роки намітилась тенденція співробітництва
з західними аналітичними структурами з метою отримання грантів на
проведення досліджень з різних питань.
Існують усі підстави, щоб стверджувати, що громадська потреба в
неурядових аналітичних центрах існує. Більше того, ці центри, маючи
кредит довіри, часто слугують своєрідним „інтелектуальним мостом” між
владою і суспільством. Для цього існує ряд причин.
По-перше, неурядові дослідницькі структури виступають генератором
нових ідей для влади, пропонуючи аналітичну продукцію, інноваційні
рішення, механізми їх реалізації, використовуючи при цьому для їх
розробок позабюджетні кошти. Тобто, держава може залучати допоміжний
інтелектуальний ресурс, не витрачаючи нічого. За участі представників
аналітичних центрів готувались важливі стратегічні документи (концепція
національної безпеки України, Стратегія забезпечення економічної
безпеки України, Енергетична стратегія України до 2030 року, Стратегія
введення демократичного громадянського контролю за оборонною сферою
України, Концепція державної регіональної політики та ін.). Неурядові
експерти беруть участь в розробці й експертизі законопроектів, у підготовці
галузевих і державних програм, щорічних послань Президента України
Верховній Раді. У парламентську практику ввійшло активне залучення
експертів аналітичних центрів до проведення днів уряду, до участі в
парламентських слуханнях з різних проблем (європейської інтеграції,
українсько-російського співробітництва, відносин Україна–НАТО,
енергетичної стратегії України, законодавства в сфері інтелектуальної
власності, забезпечення свободи слова й інформаційної безпеки та ін.).
По-друге, „мозкові центри” – не лише посередники між інтелектуальним
середовищем і держапаратом, а й інструмент громадського контролю,
ініціатор публічного обговорення гострих внутрішніх і зовнішніх проблем,
які стоять перед країною. Саме вони вперше внесли на публічне обговорення
проблеми тіньової економіки, реформи у військовій сфері, використання
владою адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній.
Протягом останнього десятиліття з’явилась і постійно посилюється
нова тенденція інтелектуальної транснаціоналізації. Її сутність полягає
у виникненні національних, регіональних і глобальних структур у формі
мережевих об’єднань „мозкових центрів”.
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На ґрунті мереж здійснюється обмін інформацією, спільне виконання
політичних замовлень, створення колективних пропагандистських
ресурсів, тематичний поділ праці, координація роботи, узгодження ідейнополітичних позицій з тих чи інших питань. Інтеграція „мозкових центрів”
до мережевих структур спостерігається тоді, коли необхідно об’єднати
зусилля аналітиків близької ідеологічної орієнтації, а також коли не
великі експертні інститути, працюючі з вузької тематики, поєднують
зусилля для формування загальних позицій з більш широких, часто –
глобальних політико-економічних питань, або ж коли взаємодіючі центри,
досліджують близьку проблематику. Прикладом може бути Стокгольмська
мережа, яка поєднує кілька десятків європейських ліберальноконсервативних „мозкових центрів” [7], а також Європейська мережа
політичних інститутів, яка охоплює „мозкові центри” по дослідженню
процесів європейської інтеграції, проводячи пан-європейські ідеї [8].
Отож, формування стратегічних перспектив майбутнього є складним
і суперечливим процесом. Аналітичні дослідницькі центри, своєрідні
„ходячі інфони”, здатні виробляти інформаційно-аналітичний матеріал
на задану тематику, який слугує оптимізації процесу прийняття
стратегічного рішення, виникли як результаті акумуляції спеціальних
знань експертного характеру.
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В статті досліджується значення національних неурядових
організацій як інструменту глобальної політики. Розглядається
роль національних НУО як один із базових елементів сценарію
„кольорової революції”. Окреслюється особлива роль опозиційних
рухів та організацій, що найчастіше фінансуються зарубіжними
неурядовими організаціями. Моделюється схема роботи і
технологія підготовчих дій до діяльності НУО. Досліджується
сутність „мережевого принципу” як основи роботи НУО.
Ключові слова: національні неурядові організації, глобальна
політика, глобальне громадянське суспільство, „кольорова
революція”, мережевий принцип, політична система світу.
Konon Nataly. National nongovernmental organizations as
an instrument of global politics. The importance of national non
governmental organizations as an instrument of global politics is
researched in the article. The role of national NGOs as one of the
basic elements of the scenario of „the color revolution” is considered.
The special role of opposition movements and organizations are often
funded by foreign NGOs is defined in the article. The scheme of work
and technology preparatory actions to NGOs is modeled. The essence of
„the network principle” as the basis for the work of NGOs is researched.
Keywords: the national nongovernmental organizations, the global
politics, the global civil society, „the Color revolution”, „the Network
principle”, political system of the world.
Конон Наталья. Национальные неправительственные
организации как инструмент глобальной политики. В статье
исследуется значение национальных неправительственных
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организаций как инструмента глобальной политики.
Рассматривается роль национальных НПО как один из базовых
элементов сценария „цветной революции”. Очерчивается
особая роль оппозиционных движений и организаций, чаще
всего финансируемые зарубежными неправительственными
организациями. Моделируется схема работы и технология
подготовительных действий деятельности НПО. Исследуется
суть „сетевого принципа” как основы работы НПО.
Ключевые слова: национальные неправительственные
организации, глобальная политика, глобальное гражданское
общество, „цветная революция”, сетевой принцип, политическая
система мира.
Постановка проблеми. У ХХІ ст. структура глобальної політики
стрімко ускладнюється. Все більшу роль відіграють недержавні актори.
Особливе місце займають міжнародні та національні неурядові організації.
Національні НУО відіграють ключову роль у формуванні та впровадженні
демократичних засад в політичне та соціально-економічне життя
своєї держави і світу в цілому. Наявність і повноцінне функціонування
неурядових організацій є запорукою демократичного розвитку.
Передбачається, що в ході процесів глобалізації в умовах поступового
розмивання державних суверенітетів і, відповідно, роздержавлення
зовнішньої політики світовий політичний процес буде визначатися вже не
„національними” інтересами його колишніх акторів – суверенних держав,
міждержавних блоків і союзів, – але інтересами транснаціональних груп,
представлених відповідними організаціями. Втім, дана точка зору не
знаходить однозначного підтвердження в реальній політиці. Держави не
„здають” своїх політичних позицій.
Дослідник Р. Дарендорф зазначає, що неспроможність сучасного
суспільства забезпечити участь соціально уразливих груп населення в
суспільно-політичному житті держави призводить до відторгнення ними
пануючих систем цінностей і спроб знайти альтернативу їм у нарко
тиках, злочинності та інших сферах протесту [9, c. 84]. Водночас саме в
неурядових організаціях мають виховуватися громадяни, активізуватися
соціально розрізнені групи населення. Проте їх інтереси мають значною
мірою враховуватися в діяльності неурядових організацій, у політичних
структурах та державних органах соціального зах исту. Участь в
національних неурядових організаціях має забезпечувати можливості
бути „почутими” в державних інститутах, у засобах масової інформації,
серед представників неурядового сектору на міжнародній арені.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливе значення для
дослідження місця та ролі неурядових організацій мають праці таких
зарубіжних фахівців, як Є. Арато, Р. Арон, Г. Атаманчук, Р. Дальє,
А. Зеленцов, Дж. Кін, Т. Клейтоп, Д. Коен, Р. Кохен, Г. Павловський,
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Р. Патнем, М. Ріттер, О. Соловйов, О. Сунгуров, А. де Токвіль, В. Хорос,
П. Циганков.
Зазначеній проблематиці присвячені праці таких сучасних вітчизняних
науковців, як Е. Афонін, М. Білинська, А. Колодій, С. Конончук,
О. Копиленко, Л. Пашко, В. Рижих, В. Цвих, Ю. Якименко.
Мета статті полягає в дослідженні та аналізі місця та ролі національних
неурядових організацій як інструменту глобальної політики ХХІ століття.
Виклад основного матеріалу. Національні та міжнародні неурядові
організації стають сьогодні серйозними гравцями на світовій арені. Вони
активно впливають на світову громадську думку і мають помітний вплив
на вирішення проблем людства глобального характеру, насамперед, у
гуманітарній, екологічній та соціальній сферах. Діяльність НУО служить
індикатором розвитку демократії. Вона дозволяє задіяти в управлінні
країною найбільш активних громадян, розробляти нові підходи до
вирішення наявних проблем. Тим самим НУО сприяють більш ефективній
роботі всієї державної системи.
В другій половині ХХ ст. розвиток нових акторів на міжнародному
рівні, як транснаціональних корпорацій (ТНК), так і міжурядових та
неурядових організацій, привело, за визначенням дослідника Дж. Грума,
до „зростаючого різноманіття” учасників на світовій арені [3, c. 225].
Головними є не кількісні параметри, а саме якісні зміни в політичній
структурі – згодом цей феномен був названий глобалізацією.
Однією з першочергових завдань кожної держави світу є ефективна
реалізація соціальної політики, відповідної фактичному стану справ,
а також її законодавче та інституційне забезпечення. Одним з таких
інститутів могли б стати неурядові організації. Однак до теперішнього
часу їх потенціал в повній мірі не затребуваний, головним чином, у зв’язку
із невирішеністю проблем фінансування діяльності НУО державою
і позабюджетними фондами, а також розпочатої ще від 1990-х рр.,
фінансової залежності багатьох національних неурядових організацій
від закордонних фондів. Нерідко національні НУО є лише де-юре
національними, а фактично – філіями міжнародних мереж.
Яскравою характеристикою даного явища виступають національні
неурядові організації, що є одним із базових елементів сценарію
„кольорової революції”. Спочатку здійснюється підготовка суспільства до
прозахідного путчу, а після – прийняття суспільством його результатів.
Реалізація подібного сценарію можлива завдяки розумінню „механізму”
влади. Вперше „механізм” роботи влади розробив теоретик італійської
компартії Антоніо Грамші, яку він виклав у своїй праці „Тюремні зошити”
[2].
Відомо, що „здійснення державної влади ґрунтується на відносинах
панування. Під ним розуміється такий стан суспільства, коли накази
влади зустрічають покора громадян” [5]. Цей стан може бути забезпечено
засобами примусу, при цьому необхідно, щоб суспільство було впевнене в
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благих намірах влади (легітимність). Механізм влади – не лише примус, а
й переконання. Якщо головна сила держави і основа влади – баланс між
примусом і переконанням (в термінології, яку використовують А. Грамші,
гегемонія), то питання стабільності політичного порядку зводиться до
підриву або досягненню гегемонії.
А. Грамші стверджував, що установки суспільства можна змінити
„молекулярними” впливами, коли щоденне повторення одних і тих
самих ідей поступово призводить до зміни ціннісних орієнтацій громадян.
Двигуном таких впливів, на думку А. Грамші, є інтелігенція як найбільш
просвітлена і піддатлива впливу „прогресивних” ідей частина населення
держав. В даний час членами неурядових організацій є найбільш
політично активні та просвітлені громадяни. Саме вони, сприймаючи ідеї
„помаранчевих” революцій, передають і розповсюдять їх серед інших
громадян.
Вчення А. Грамші про гегемонію стало важливою частиною сучасної
політології. Наприклад, книга Дж. Шарпа „Від диктатури до демократії.
Концептуальні основи звільнення” від 1993 р. базується саме на вченнях
відомого дослідника А. Грамші [8]. Ця книга є навчальним посібником
для активістів „оксамитових” революцій. В книзі розповідається, яким
чином НУО можуть мобілізувати громадськість, щоб за допомогою
ненасильницьких методів повалити неугодного фінансистам цих
організацій „диктатора”. Як точно висловив свої думки з цього питання
автор багатьох політичних робіт С. Кара-Мурза: „Зміна влади і в Грузії, і
на Україні супроводжувалася структурними змінами не тільки в державі
та суспільстві цих країн, а й в структурі світоустрою. Дві пострадянські
території різко змінили свій цивілізаційний тип і траєкторію розвитку”[4,
c. 78].
Особливу роль у проведенні кольорових революцій відіграють
опозиційні рухи та організації, найчастіше фінансовані зарубіжними
неурядовими організаціями, головною метою яких в даному випадку
є зміна неугодного правлячого режиму ненасильницькими методами.
Наприклад, „Відсіч” в Югославії, „Пора” на Україні, які фінансуються
неурядовими організаціями.
За відомостями журналу „Шпігель”, в 1999 р. Національний фонд
демократії виділив 3 млн. дол. на створення в Югославії молодіжного руху
„Відсіч”. Надалі ця організація отримала близько 40 млн. дол. За рахунок
цих коштів на початку 2000 р. в Будапешті під керівництвом колишнього
полковника військової розвідки США Роберта Хелві було проведено
семінар для активістів „Відсічі” [6]. Інша організація – „Фрідом Хаус” –
придбала для „югославських революціонерів” п’ять тисяч примірників
книги професора бостонського інституту Шарпа, яка стала „кишеньковим
довідником” руху „Відсіч” [1]. І, в решті решт, держава розпалась.
Про те, що за спиною американських НУО стоїть держава, достатньо
відверто сказав у 2003 р. Е. Натсіос – голова американського Агентства
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з міжнародного розвитку (USIAD), що колись було підрозділом розвідки
США: „Люди, які отримують допомогу по каналах НУО, не знають, що за
більшістю гуманітарних проектів стоїть американський уряд” [7].
За підсумками кольорових революцій на Україні, в Грузії, Югославії
та Киргизстані журнал „Шпігель” опублікував серію аналітичних статей
під спільним заголовком „ТОВ Революція”. Видання звернуло увагу на
„дивовижні паралелі між революціями в Югославії, Грузії, на Україні та в
Киргизії, які лише ззовні були схожі на спонтанні повстання з мітингами,
полум’яними гаслами та насмішкуватими плакатами, а на ділі були щільно
сплановані та організовані” [6]. З цифрами і фактами німецькі журналісти
аргументовано довели, як західні спецслужби, перш за все, американські,
починаючи з югославського досвіду, випрацювали, а потім довели до
досконалості нову технологію ненасильницької зміни правлячих режимів
в неугодних їм країнах.
У числі основних спонсорів, які фінансують вдалі, невдалі та
підготовлювані „кольорові” революції, німецький журнал називає
організації „Фрідом Хаус”, „Національний демократичний інститут”,
„Національний фонд на підтримку демократії”, „Міжнародний
республіканський інститут”, „Фонд Сороса” та Інститут „Відкрите
суспільство”. На думку авторів статей, одні з них мають прямі зв’язки з
ЦРУ США, інші ретельно приховують, хто їх фінансує.
Як приклад, „Національний фонд на підтримку демократії” (National
Endowment for Democracy) – це „приватна, некомерційна організація,
створена ... для укріплення демократичних інститутів у всьому світі
через вплив на неурядові інститути” [10]. Формально фонд не входить
в американські державні структури, але був організований державним
інститутом – конгресом США – і затверджений президентом США.
„Національний фонд на підтримку демократії” – це політична
організація, що фінансує в інтересах американських правлячих еліт
„демократичні” групи, чиї потреби не суперечать інтересам еліт. Фонд
існує для надання політичної підтримки „демократичним силам” в
ситуаціях, коли фінансова підтримка національних НУО американським
урядом розцінювалося б як відкрите втручання у внутрішні справи країни.
Американські вчені, політологи, політтехнологи винайшли нову
стратегію зміни політичних режимів у країнах світу. Ключову роль в
цій стратегії покликані відігравати неурядові організації, що працюють
за мережевим принципом. Неурядові організації, виступаючи в якості
елемента системи глобальної перебудови світу, є як самостійним суб’єктом,
так і інструментом в руках глобалістів.
Орієнтовна схема роботи неурядових організацій полягає в наступному:
на першому етапі в державі, де передбачається зміна влади, під слушним
приводом (наприклад „демократизація” суспільства) розгортається
діяльність ряду координуючих неурядових структур, кожна з яких діє
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суворо в своєму секторі. Тут можна виділити декілька напрямків роботи
НУО:
1. Робота з опозиційними партіями і блоками та їх молодіжними
структурами.
2. Робота з представниками органів місцевого самоврядування,
спрямована нібито на розвиток самостійності областей, а на практиці – на
ослаблення їх керованості з центру.
3. Створення і розвиток підконтрольних, „альтернативних” ЗМІ.
4. Створення нових і зміцнення вже існуючих громадських організацій.
Реалізація через ці організації тактики ненасильницької боротьби.
5. Технологія підготовчих дій полягає в тому, що в результаті діяльності
міжнародних організацій створюється ціла система прийомів і методів,
спрямованих на надання вигідного впливу на внутрішньополітичну
ситуацію в країні та забезпечення зміни режиму, а саме:
1) інформаційна обробка громадської думки, створення негативного
образу вищого керівництва країни і позитивного образу правої опозиції;
2) посилення правозахисної риторики з боку місцевих і західних
правозахисників, створення умов пресингу влади, коли на рівні суспільної
свідомості важко вловити грань між правозахисною та провокаторської
діяльністю;
3) налагодження механізму тиску „міжнародної громадськості” за
допомогою демократичної фразеології з метою забезпечення „чесних
виборів” і „розвитку демократії”;
4) нав’язування інституту міжнародних спостерігачів для контролю
фактично за будь-якою проблемою. Створення таких умов, за яких
міжнародні спостерігачі стають дієвим інструментом підтримки опозиції.
Безпосередньо в ході виборів схема, що застосовується неурядовими
організаціями, проста, одноманітна, але ефективна – „екзит-пули” і
міжнародні рейтингові агентства, що заздалегідь повідомляють про
перемогу прозахідного кандидата, результати виборів опротестовуються
західними „незалежними” спостерігачами, піднімається суєта в місцевій
пресі з широким висвітленням на Заході, виходження людей на вулиці та
організація громадянської непокори.
Роботу з молоддю (студентами) можна виділити в окремий напрямок.
Використовується відкритий механізм проведення семінарів, тренінгів,
лекцій, занять, програми обміну студентами. Лекторами та викладачами
можуть виступати як представники НУО, так і штатні викладачі місцевих
вузів. Разова оплата через неурядові фонди значно перевищує місячний
заробіток. Викладач має можливість отримати грант в тому випадку, якщо
йому вдається забезпечити тривалу програму. Якщо викладачеві вдалося
розширити свою цільову аудиторію, залучаючи нових слухачів і учасників,
програма отримує нове фінансування, пролонгується і розбивається
на декілька етапів. Одна з прихованих завдань таких занять полягає у
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виявленні неформальних лідерів, яких можна використовувати у масових
акціях у разі потреби.
З неформальних лідерів формуються піраміди мережевого маркетингу.
Студент-лідер, який створив свою групу в кількості 10-ти осіб і очолив її,
отримує винагороду. Вищий дохід отримував той, хто ставав на чолі тисячі.
Мережеві війни, мережеві спільноти – терміни, що стали популярними
завдяки працям інтелектуалів з корпорації „RAND” („Ренд”) Девіда
Ронфельдта (David Ronfeldt) і Джона Аркілли (John Arquilla). Їх
доповідь „Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and
Militancy” („Мережі і мережні війни: майбутнє терору, злочинності та
войовничості”) справила значне враження на військових експертів,
публіцистів і просто мислителів усього світу [11]. Робота американських
аналітиків є узагальненням людського досвіду. Тим не менш, цінність їх
праці беззаперечна. Їм першим вдалося сформулювати і описати одну
з природних форм організації будь-чого і один із найдавніших методів
експансії.
Американські вчені, які розробляють стратегію ведення мережевих війн,
вважають, що значна роль у них належить правильному проектуванню і
використанню форм комунікацій та інформаційних технологій. Зокрема,
мережа створених у багатьох державах неурядових організацій є основою
інфраструктури, що забезпечує вирішення наступних завдань:
 розподіл американських грантів серед НУО у всіх державах світу
та формування фондів для забезпечення кількісного і якісного росту
фінансованих США мережевих структур;
 створення багатофункціональних центрів підтримки „цивільних
ініціатив”;
 правове утворення НУО з метою підвищення ефективності їх впливу
на органи влади. Самі ж держави стикаються з тим, що їхній супротивник –
це сукупність начебто не пов’язаних один з одним фондів, суспільних
об’єднань, комітетів на захист різних верств населення, політичних рухів,
„незалежних” засобів масової інформації, Інтернет-сайтів. Тільки діють
вони неймовірно злагоджено. Одні частини цієї мережі зайняті фінансами,
інші – інформаційними операціями, треті – безпекою, четверті –
правозахисною діяльністю.
В результаті, противник виявляється неясним і розосередженим, і
протистояти йому важко. Сама війна, яку він веде, перетворюється в
суцільну. Немає вже фронтів, є багатомірний простір війни, яка йде скрізь –
в політиці, культурі, економіці, в технологіях, в ідеології.
Висновки. Очевидно, що багато національних неурядових організацій
виступають в ролі політичного інструменту, діючи в розріз зі своїми
статутними цілями. НУО, виступаючи в якості елемента системи глобальної
перебудови світу, є як самостійним суб’єктом, так й інструментом в руках
глобалістів.
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Набуваючи все більшу політичну вагу і значимість в національних і
міжнародних справах, НУО формують нові політичні і культурні принципи
взаємин – мережевий принцип. Очевидно, що з розвитком, розширенням
повноважень, зростанням впливу й активності неурядові організації
сприятимуть кардинальній зміни всієї системи міжнародних відносин
сучасності.
Неурядові організації об’єднують громадян з метою співпраці з
інститутами влади у вирішенні соціальних конфліктів і протиріч. НУО не
тільки реалізують громадянські ініціативи, але і заміщають за деякими
функціями (особливо, соціальною функцією) державні управлінські та
політичні партії, змінюючи політичну систему в цілому.
Діяльності національних неурядових організацій призводить до
непростих змін в політичній системі світу, світ переходить до принципово
нових політичних відносин. Зростання авторитету і значущості ряду
неурядових організацій сьогодні змушує деяких фахівців говорити
про необхідність модернізації системи управління на макрорівні. Так
чи інакше, поява і зростання недержавних суб’єктів світової політики
перетворилися в XX ст. на потужний фактор зміни існуючого раніше
світоустрою.
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