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ПЕРЕДМОВА 
 

У сучасному мінливому світі, коли порушується усталений 
міжнародний порядок, стрімко розвиваються новітні технології і комунікації, 
глобалізуються економічні та етнокультурні відносини у напрямі 
становлення планетарної цивілізації, кожна країна робить власний вибір 
свого стратегічного розвитку. 

Світовий досвід доводить, що найбільшого успіху досягають держави, 
які розвиваються у річищі певної цивілізації. 

Історія свідчить, що немає цивілізацій, які б формувалися одночасно із 
появою людського роду. Усі вони виникали і утверджувалися пізніше. 

У більшості випадків надання народам спільних цивілізаційних рис 
відбувалося примусом. Так було, наприклад, із розширенням просторів 
християнської та ісламської цивілізацій у часи пізньої доби рабовласництва і 
середньовіччя. Примусовою була й спроба творення «радянської цивілізації» 
у минулому столітті. Проте у XXI столітті така примусовість є не тільки 
неприпустимою, а й неможливою. 

Цивілізаційні зміни в сучасних країнах, особливо в поліетнічних, 
повинні відбуватися на основі суспільного діалогу й консенсусу. Вони 
означають цивілізаційний вибір, який робить влада, еліта і народ. Це повною 
мірою стосується й України. 

Наша держава підійшла до такого етапу своєї історії, коли розв’язання 
проблем соціально-економічного розвитку стало невід’ємним від вирішення 
питання про ціннісні, моральні, психологічні принципи усіх видів суспільної 
комунікації – ділової, політичної, культурної. 

Досвід перебування у просторі «радянської цивілізації» переконав, що 
ідеологія, не підкріплена матеріальною базою і реальним діалогом влади з 
народом, рано чи пізно втрачає свою системоутворюючу функцію, 
залишаючи по собі суспільну ентропію. 

З іншого боку, Україні після здобуття незалежності замість 
комуністичного тоталітаризму був нав’язаний олігархічний неофеодалізм, 
який виріс з уламків радянського минулого. Він наочно демонструє, що 
діалог влади з народом може підмінятися маніпуляціями електоратом, а 
матеріальний інтерес, відірваний від моральних запобіжників, може стати 
рушійною силою війни «всіх проти всіх» і в політиці, і в економіці, і в 
суспільстві загалом. 

У сучасній Україні наполегливим рефреном лунає заклик «прямувати 
до Європи». Він знаходить усе більшу підтримку серед населення, що є 
свідченням розуміння неможливості реалізації сподівань на краще життя у 
разі збереження старого суспільного укладу. Український народ дедалі 



 НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Випуск 2 (94)  
 

6 

критичніше придивляється до різних варіантів організації суспільного життя 
у світі, що дає підставу вважати, що він психологічно готовий зробити 
реальний вибір своєї цивілізаційної ідентичності. 

Тому питання цивілізаційного вибору країни як суб’єкта світової історії 
є вкрай нагальним і актуальним, оскільки це передусім вибір способу 
життя і цінностей, які є визначальними для її громадян на тому чи іншому 
етапі становлення держави. Вже на цій основі обираються 
зовнішньополітичні партнери, союзи, блоки тощо. Отже, цивілізаційний 
вибір – це не вибір місця у світі, а вибір парадигм і стратегій реалізації 
власного розвитку у світі. що може бути трактовано навіть як реальна 
національна ідея. 

Слід також усвідомлювати, що продуктивний цивілізаційний вибір 
можливий лише за умови реальної консолідації народу країни. 
Відповідальність за цивілізаційний вибір повинні брати на себе не лише 
уряд, політики, державні й громадські діячі, а й більшість громадян. Саме 
тоді цивілізаційний вибір буде не лише низкою гасел й імітацією реформ, а 
стане дійсним рухом країни, що змінює спосіб життя на основі обраних 
цінностей. 

Отже, здійснення глобального цивілізаційного вибору України означає 
створення її цивілізаційного проекту – образу майбутнього, який породжує 
стратегію вільної, гідної та ефективної реалізації у світі, в процесі якої 
культурна самобутність поєднується з цивілізаційним поступом. 

Дуже важливо пам’ятати, що цивілізаційний вибір країни неможливо 
зробити раз і назавжди. Його потрібно постійно підтверджувати 
прагматичними програмами дій. Цивілізаційний вибір – це постійний процес 
обрання, корекції та втілення власних, а не нав’язаних ззовні стратегій 
розвитку. 

Таким чином, по-справжньому продуктивний цивілізаційний вибір 
повинен бути глибинно осмисленим у суспільстві і відбуватися на основі 
світоглядних трансформацій. І ці трансформації не можуть нав’язуватися 
або укорінюватися внаслідок маніпуляцій, адже це призводитиме до 
рецидивів утопічної свідомості. Усі світоглядні зміни повинні бути 
результатом публічного діалогу, який модерують моральні авторитети з-серед 
наукової і творчої інтелігенції, громадських і релігійних діячів. 

До такого публічного діалогу на тему «Цивілізаційне самовизначення 
України наприкінці ХХ – на початку XXI ст.» запрошують організатори VII 
Конгресу політологів України. 

 

Рафальський О. О. – член-кореспондент НАН України, президент 
Асоціації політичних наук України. 
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Микола Михальченко* 
 

 
ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ  

СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 
У статті розкриваються передумови сучасного цивілізаційно-

го самовизначення України як держави і громадянського сус-
пільства. Показані суперечності цього процесу і його наслідки, 
внутрішні і зовнішні фактори впливу на цивілізаційний розвиток 
України. 

Ключові слова: цивілізація, українська регіональна цивілізація, 
історія України, політичний розвиток. 

Mykhalchenko M. Historical and political premises of the 
civilizational self-identity of the modern Ukraine. This article reveals 
the preconditions of the modern civilization self-identity of the Ukraine 
as a state and civic society. The contradictions of this process and 
consequences, internal and external factors of the influence on the 
civilization development of Ukraine are shown. 

Key words: Civilization, Ukrainian regional civilization, History 
of the Ukraine, political development. 

 
Історичний час і простір глобальних і регіональних цивіліза-

цій постійно змінюється. Це саме відбувається і з українською 
регіональною цивілізацією. Виникнувши на руїнах стародавньої 
Русі, вона переживала різні етапи, іноді була на грані занепаду, 
інколи нагадувала усьому світу, що вона прагне стати рівною 
серед рівних, самовизначатись у цивілізаційному просторі імперій. 

Історики, політологи, юристи, мовознавці вивчають складний 
процес цивілізаційного визначення і самовизначення України, 
взаємодію цієї цивілізації з іншими як шлях поразок і перемог. 

                                           
* Михальченко Микола Іванович – доктор філософських наук, професор, 

член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теорії та історії політичної 
науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 
України. 
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Наприкінці ХХ ст. перед країною у черговий раз постала 
проблема самовизначитися: вона є частиною СРСР чи претендує 
на статус регіональної цивілізації? 

У 1991 році (1 грудня) Україна на референдумі оформила 
юридичну заявку (майже 92% від кількості тих, хто голосував) на 
суверенітет і державність республіканського зразка. Пізніше ця 
заявка була оформлена у Конституції незалежної України, яка 
замінила латані-перелатані конституційні акти, що вели свій 
родовід від Конституції УРСР. 

Чи були історичні і політичні передумови для цивілізаційної 
самовизначеності України? Так, були. 

По-перше, географічно Україна, лежить, фактично, у центрі 
Європи. І справа тут не в умовному камені в Карпатах. Він до 
центру Європи не має жодного відношення. 

По-друге, з часів Стародавньої Русі суспільство і влада усві-
домлювали себе європейцями. І те, що Б. Хмельницький віддав 
перевагу союзу з Московією, колишньою колонією Русі і Золотої 
Орди, сьогодні частина науковців і експертів визнає як його істо-
рична помилка. Україна так і не стала цезаристською за століття 
співіснування з Москвою у одній державі ні за менталітетом 
більшості населення, ні за політичним мисленням і поведінкою. 
Українці більш вільнолюбні, ніж росіяни. 

По-третє, якщо деперсоналізувати історичний процес в Украї-
ні, то уся логіка світового цивілізаційного процесу (освіта, культу-
ра, технології) штовхала Україну на Захід, хоча влада тягнула 
країну на Схід. Нарешті, наприкінці ХХ ст. курс на Схід виявив 
свою стратегічну помилковість і вичерпність і Україна почала 
заявляти про свою «європейськість». 

Порівняння з економічним розвитком, рівнем життя на Заході, 
свободою самовираження особистості, політичними свободами 
сприяло цивілізаційному поверненню країни на курс наслідування 
західних цінностей. Безумовно, цей процес відбувався складно. Не 
виходило – працювати як при соціалізмі, а жити як при капіталізмі. 
Треба було поміняти ставлення до праці і до винагороди за неї. Цю 
функцію узяв на себе чесний бізнес. 

Управлінська система стала будувати механізми самозабез-
печення (крадіжки держмайна, хабарництво, кримінал, грабунок 
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держбюджету і громадян і т.д.). Справедливість трансформувалась 
у правовий цинізм («друзям – усе, рядовим громадянам – закон»). 
Чиновництво слухалося начальства, зраджуючи інтереси простих 
людей, суспільства, держави. Слово політиків і діло розійшлися. 

Дійшло до того, що кредитори з Заходу втратили довіру до 
української влади і вжили заходів зовнішнього управління щодо 
України. І винною тут є не стільки війна з Росією, скільки внут-
рішня корупція. 

Чи означає це, що цивілізаційне самовизначення України під 
загрозою самознищення? Деякою мірою так, тому що в країні 
існує олігархічно-кланова влада, яка стоїть на заваді цивілізацій-
ного розвитку. Тому об’єктивною потребою виступає зміна сис-
теми влади: технологій виборів, суддів, управління країною і ре-
гіонами, боротьба з всеосяжною корупцією і т.д. 

Справа у тому, що економічна і політична еліти України до 
кінця не зробили ціннісного вибору щодо курсу внутрішнього роз-
витку і зовнішньої політики. Різні центри політичних сил зма-
гаються за владу, як самоціль, а не реалізують цивілізаційний курс 
країни. Одні орієнтуються на Захід, інші – на Схід. «П’ята колона» 
свідомо гальмує розвиток країни. Чиновники відверто її грабують, 
слідуючи гаслу – «Після нас хоч потоп». Тобто, принцип, згідно з 
яким спільнота, держава мають невід’ємне право на вільне облаш-
тування свого життя, приватизується правлячим класом на шкоду 
інтересам народу. У нації крадуть це право цинічно, відверто. 
Національне самовизначення стає порожнім гаслом. 

Чи не став процес політичного самовизначення, який ще не 
завершений, початком саморозпаду української регіональної циві-
лізації під впливом деструктивних впливів кризової самосвідо-
мості і анархічних політичних сил? Тобто, внутрішній світ цивілі-
зації розвалюється під вагою внутрішніх суперечностей. А до них 
додається зовнішній фактор війни. 

Цивілізація – це функціонуючі структури суспільства – люди, 
комунікації, інститути культури і побуту, спосіб життя, політичні і 
конфесійні церемонії, спосіб виробництва і споживання. Цивілі-
зація – це експансія або підпорядкування, згоди і конфлікти, мир і 
громадянська війна. 
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Матеріальна структура цивілізації, в цілому, не має внутріш-
ньої динаміки. Це здатність цивілізаційних суб’єктів – нації, со-
ціальних груп, партій, політичних інститутів, діяльність яких 
мотивована цивілізаційними цінностями, волею – їх досягнути. 
Якщо волі досягнути цивілізаційні цінності немає, то починається 
імітація діяльності, самоствердження суб’єктів на дезінформації, 
штучній і реальній боротьбі за владу, за впливи і т.д. Таке 
самоствердження стає для суб’єкта змістом життя, політичної 
діяльності. 

У середині цивілізації зіштовхуються два процеси – збережен-
ня існуючої реальності і зміна її. При тому визначити, що прогре-
сивно, а що регресивно – не так просто. Наприклад, тримати зем-
лю у державній власності, не допускаючи ринку землі, – це про-
гресивно чи регресивно? Відповісти однозначно – складно. Але 
якщо у тій або іншій формі не ввести, хоча б частково, ринку землі – 
країна не буде розвиватися. А форма і правила регулювання ринку 
землі – це зовсім інша справа. 

Отже, знаходження міри взаємодії збереження консерватизму 
способу життя і змін – ознака цивілізаційної розумності соціаль-
них суб’єктів. І тут можливі різні форми боротьби двох процесів (а 
вони ще й суперечливі між собою). У всякому разі ця боротьба 
породжує серйозні цивілізаційні потрясіння, наприклад, «помаран-
чеві потрясіння» і «потрясіння революції доброчесності». Ми не 
будемо аналізувати ці «потрясіння», які породили нові проблеми. 

Але ми побачили, що функціональні цивілізаційні події – це 
не тільки наслідок матеріальних причин, але і результат мислення і 
дій народних мас у напрямі досягнення нових цивілізаційних 
цінностей – європейських, у напрямі європейської самоідентифі-
кації, яка відкидає «євроазійську» самоідентифікацію. Тобто, ми 
бачимо процес утвердження нового самовизначення нації. Нове 
самовизначення означає нові форми взаємодії між людьми, форму 
«української політичної нації», що забезпечує самовідтворення 
української регіональної цивілізації зі своїм суспільним порядком, 
закріпленим конституційно. 

Цивілізаційне самовизначення України відбувається зі слабкою 
«українською» специфікою, більше з орієнтацією на європейський 
і американський приклад у формі цивілізаційної маски. Іноді наяв-
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ні усі елементи – демократія, правова держава, ринок – але усе це 
не живе, мертва маска, іронія над прикладом. Маска поміняла фор-
му, але зберегла зміст, набувши нових характеристик – корупція. 

Відповідно, цивілізаційна самовизначеність української люди-
ни, як громадянина, стала розпадатися на дві частини: історичне 
минуле, дійсність і теоретично визначене, але не здійснене – євро-
пейське майбутнє. І ці частини в сучасних умовах не зближуються.  

Першою ланкою нашого аналізу буде – історичне минуле 
української регіональної цивілізації і дійсність.  

Уся історія України свідчить: її народ був завжди розколотий і 
таким він залишився і сьогодні. Еліти України теж були розколоті, 
і це породжувало багато негативу: гетьманщину, руїну і коло-
ніальну залежність різних частин країни від різних загарбників. На 
думку низки експертів, Україна є класичним прикладом розколотої 
цивілізації. 

Вислів, що «Україна ціннісно розколота», став звичною, усіма 
визнаною тезою. Але мало хто, навіть відомі суспільствознавці, 
досліджує лінії розколотості. А значна частина суспільствознавців 
вважає, що така лінія – одна, і це розкол між західною і східною 
ціннісними орієнтаціями окремих людей, партій, регіонів. Чи 
справді це так? 

1. Структурно-функціональна розколотість України 
Варто відштовхуватися від гіпотези, що Україна розколота в 

багатьох площинах, за різними критеріями. І цьому є підстави – 
історичні, економічні, політичні, моральні. Тому можна знайти 
багато ліній розломів, хоча усі вони визначаються базовим 
критерієм – історичним. 

У ХХ столітті Україна як територія увійшла структурно роз-
колотою між двома імперіями – Російською і Австро-Угорською. 
Українські території в цих імперіях відігравали різну функціональ-
ну роль. Територія, яка належала Російській імперії, переважно 
використовувалася як промислова база імперії, і тільки згодом як 
сільськогосподарська. Австро-Угорщина використовувала україн-
ські території насамперед як сільськогосподарську базу, а друго-
рядно – як промислову (нафта, вугілля, дрібна і середня промисло-
вість). Коли ж до влади в Росії прийшли більшовики, то в межах 
свого плану індустріалізації вони прискореними темпами розви-
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вали важку і середню промисловість, видобування корисних копа-
лин. Коли ж Західна Україна була включена до складу СРСР, то 
план індустріалізації був перенесений і на її терени. Україна «як 
житниця СРСР» теж використовувалася потужно, але сільське 
господарство було на другому плані радянської політики. Воно 
механізовувалося дуже повільно, головний наголос робився на 
експлуатації фізичної праці селян. 

Незалежна Україна отримала в спадок достатньо розвинену 
видобувну і важку промисловість, могутній військово-промисло-
вий комплекс і відстале, слабо механізоване сільське господарство. 
І це в умовах, коли СРСР проґавив науково-технічну революцію 60 – 
70-х рр. ХХ ст., а його промисловість, за висновками західних 
експертів, уже відставала від промисловості технологічно розви-
нених країн назавжди. Незалежність України ще збільшила тягар 
застарілої, несучасної, антигуманної промисловості і нерозви-
неного сільського господарства. Промисловість працювала, вугіл-
ля добувалося, а жителям України від цього було не легше. Кон-
курентноздатна продукція вивозилася за кордон, гроші про-
мисловці і підприємці теж залишали там і ставали мільйонерами і 
мільярдерами. А внутрішній ринок залишався порожнім і запов-
нювався неякісним експортом. 

Україна стала заручником відсталої промисловості. Але там 
працювали люди, які стали заручниками старих технологій і 
носіями традиційного «промислового і військово-промислового 
мислення», а саме – нібито вони є носіями прогресу, в той час як 
вони стали носіями стагнаційного регресивного мислення. І чим 
більше закуповувалося газу в Росії, чим більше виплавлялося 
чавуну і сталі, чим більше вироблялося продукції хімічної про-
мисловості, а потім усе вивозилося за кордон, де гроші і 
залишалися, тим біднішим ставав основний загал населення, тим 
багатішала купка багатіїв, яка експлуатувала вкрадену промисло-
вість і людей. І що є парадоксальним, жорстко експлуатована 
робоча сила на шахтах і заводах завзято відстоює інтереси 
мільйонерів і мільярдерів. Спрацьовує традиційне мислення – і 
раніше вона захищала інтереси більшовицької бюрократії, а тепер 
інтереси нових «хазяїв життя». Україна впевнено прямувала до 
кланово-олігархічної держави, де корупція стала способом життя. 
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На структурно-функціональну розколотість України як ре-
гіональної цивілізації працювала і Росія, яка підтримувала 
експортно-олігархічну модель економіки України. Причому част-
ково робила це свідомо, утримуючи Україну на «голці» дешевого 
газу і стримуючи у ній розвиток енергозберігаючих технологій, 
частково несвідомо, впливаючи прикладом розвитку патріархаль-
ної індустріальної країни, навіть не висуваючи стратегій переходу 
до постіндустріального, інформаційного суспільства. (Це, по-
перше, дозволяє існуючому напівтоталітарному режиму Росії збе-
рігати цінності «імперії великих просторів», де достатньо ресурсів 
для життя економічно малоактивної нації. А по-друге, залучення 
Росії до постіндустріального, глобального інформаційного сус-
пільства покаже росіянам, в яких негуманних, некомфортних 
умовах живе більшість населення, і ускладнить маніпулювання з 
боку влади громадською думкою). 

Політичні і економічні групи України, які працюють у річищі 
цінностей патріархальної індустріальної країни і не бажають її 
економічної модернізації, не пускають країну в її майбутнє, де 
населення буде жити у достатку. І ніякі ідеологеми (а може, й 
міфологеми) про «традиційні зв’язки», «дружбу народів» не мо-
жуть прикрити інтереси олігархів, які націлені на прискорену, ни-
щівну експлуатацію природних ресурсів і робочої сили української 
регіональної цивілізації. 

Традиційно-патріархальна індустрія, яка характерна для 
технологічно відсталих суспільств, і модерністські прагнення 
частини населення України є економічним підґрунтям цивілі-
заційно-ціннісного розколу країни на Схід і Захід, на прихильників 
євразійського і європейського (євроатлантичного) шляхів роз-
витку. Навіть війна на Донбасі і в Криму є війною у цивілізаційно-
розколотому суспільстві з втручанням Росії. 

2. Український проект ХХІ століття 
У ХХІ столітті багато говориться про виклики сучасності, але 

недостатньо глибоко досліджуються причини актуалізації цих 
викликів і небезпеки їх несприйняття як дороговказів історії. І 
проблема не тільки в глобалізації світу та його інформатизації, а й 
зіткненні цивілізаційних цінностей. 
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Відомі три провідні виклики людству, які стали очевидними 
після завершення «третьої» світової війни, яка мала назву 
«холодна», але завжди була «холодно-гарячою», якщо згадати 
жорстке протистояння між НАТО і Варшавським договором у всіх 
куточках Землі за допомогою зброї, стимуляції революцій і 
контрреволюцій. Пропагандистсько-психологічна складова («хо-
лодна») була лише частиною «третьої» світової війни. 

Перший виклик – зміна форми технологій формування і 
функціонування влади визначає сутність політичної влади, 
залишається слушним і в ХХІ столітті. Але нові засоби «обробки» 
виборців, нові технології демагогії, які напрацьовувалися в 
ХХ столітті в тоталітарних суспільствах (комуністичні, фашистсь-
кі, нацистські, демагогічно-демократичні, диктаторсько-популіст-
ські тощо), були узагальнені, уніфіковані і модернізовані на основі 
нових інформаційних технологій. Це дозволило замість формаль-
ної влади народу (головний там нібито homo politісus) застосо-
вувати нові форми володарювання економіко-фінансових корпо-
рацій. Відбулося діалектичне повернення ситуації Середньовіччя 
на новій основі. Якщо у Пізньому Середньовіччі французький 
король міг сказати: «Держава – це я», то в ХХІ столітті фінансово-
економічні корпорації відкинули «маскувальні сітки» влади 
народу, які застосовувалися в ХІХ–ХХ століттях, і можуть відверто 
заявити навіть у наймогутнішій країні – США: «Держава – це ми» і 
послати воювати американських, російських солдат у будь-який 
куточок Землі за інтереси корпорацій. Економічний вплив безпо-
середньо перетворюється в політичний, корпорації приватизували 
державу. Це є характерною рисою світової цивілізації. 

Другий виклик, пов’язаний з першим, – цивілізаційний 
конфлікт між старо-новими формами володарювання (економіко-
політичними) і новими технологіями (способами) демократичного 
людського життя: наукові технології, інформаційне суспільство, 
прагнення до реальної демократії, диктатура права тощо. У всіх 
країнах і далі зростає протистояння влади і громадянського 
суспільства, влади і громадянина, який стає (або прагне стати) 
більш автономним, більш незалежним від влади. Цей цивілізацій-
ний конфлікт породжує декапіталізацію населення, сприйняття 
політики як «брудної справи», а влади – як корумпованої сили, яка 
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заважає жити вільно громадянину. Звідси мала активність 
виборців під час виборів, негативна оцінка політиків усіма 
експертами, громадянами. 

Третій виклик – відновлення військово-політичного проти-
стояння «великих країн» (одні країни великі за економічним 
потенціалом, другі за територією і накопиченою ядерною зброєю, 
треті – за населенням тощо). Але, на відміну від 50–80-х рр. ХХ 
ст., сьогодні військово-політичне протистояння проявляється не на 
ідеологічній основі між країнами Варшавського договору і НАТО, 
а на основі боротьби за ресурси. Три країни – США, Росія і Китай – 
уже включилися у це протистояння, де навіть ЄС відіграє друго-
рядну роль. Особливо небезпечне протистояння «друзів» – Росії і 
Китаю – за життєвий простір, як би воно не маскувалося участю в 
одних і тих самих економічних союзах. США відгороджені від 
Росії океаном, а Росія (як і Казахстан) відкрита для повзучої 
демографічної, економічної і територіальної експансії. 

Міф про глобальний «виклик тероризму» не відповідає дій-
сності. Тероризм був методом політичної і економічної боротьби 
між релігіями, державами, блоками завжди, сьогодні не більше, 
ніж у часи протистояння Риму і Карфагена, хрестових походів, 
імперій Чингісхана і Тамерлана, нацистів і більшовиків. Проблема 
тероризму актуальна, але вона не глобальна і є не лише похідною 
від сукупності факторів регіонального протистояння: арабів та 
Ізраїлю, Англії та Ірландії, всередині Росії, Туреччини тощо. 

Україна не може не бути втягнутою в нове протистояння 
«великих країн», цивілізацій. Але велике питання – на чиєму боці? 
Цивілізаційно-ціннісна розколотість країни в орієнтації до військо-
во-політичних блоків – «Ташкентського договору» і НАТО наявна 
і сьогодні. Китай майже не має механізмів впливу ані на цивілі-
заційно-ціннісне визначення України, ані на залучення нашої 
країни у свою військову політику. 

Значна частина інтелектуальної еліти, в тому числі столична, 
Сходу і Півдня України (а інтелектуальна еліта в Україні більш 
масова, ніж у більшості рівновеликих країн Заходу. На жаль, вона 
відсторонена від прийняття державних рішень олігархічними 
фінансово-промисловими кланами), прийняла європейську і євро-
атлантичну орієнтацію. Але «п’ята колона» в Україні, яку 
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становлять деякі політичні партії проросійської орієнтації, числен-
ні організації, яких безпосередньо фінансує Росія, проросійські 
ЗМІ, не тільки поки що досить успішно грає на старих, частково 
ще радянських антизахідних стереотипах громадської думки 
українського багатоетнічного населення (української політичної 
нації), але й провадить активну антиукраїнську політику в 
середині країни і за рубежем. Тільки внутрішня слабкість 
Української держави та недостатність політичної волі її 
керівництва не дозволяє застосовувати усю могутність закону 
проти антиконституційної діяльності «п’ятої колони». При цьому 
демократія в Україні дозволяє тим людям, яким подобаються 
Євроазійські цінності і спосіб життя в Російській Федерації, 
спокійно емігрувати в Росію, де вони можуть насолоджуватися 
цінностями «суверенної», «керованої» демократії, брати участь у 
новій кавказькій війні і в захисті східних кордонів Росії. Безмежні 
простори Сибіру, Далекого Сходу, Якутії і Чукотки давно чекають 
їх. При цьому, це стосується не тільки росіян, а й усіх, хто не 
сприймає незалежність України. 

Отже, якщо розглядати в конструктивному плані, проблема 
зміцнення Української держави і територіальної єдності країни є 
головним пріоритетом політичного розвитку країни. 

Конструктивний цивілізаційно-ціннісний виклик для України 
складається з декількох елементів. По-перше, не емоційно, а ра-
ціонально її народ повинен довести, що спроможний зробити 
повноцінну державу не за формальними ознаками, а за реальними, 
як політичний, економічний, правовий, освітньо-науковий, со-
ціальний механізми. Щоб українофоби в Росії, які б посади вони 
не обіймали, не могли заявляти, що «Україна – не держава», а 
українська мова неперспективна. Можна зрозуміти психологію 
російських шовіністів (якої би національності вони не були), які у 
паніці, що існування незалежної, суверенної, демократичної 
України – це не тимчасове явище, а назавжди. До речі, Росія 
внутрішньо слабша, ніж Україна. Вже сьогодні такі її республіки, 
як Татарстан, Башкортостан, Чечня є майже суверенні країни 
всередині федерації. І це тільки початок. І чим вищим буде рівень 
захисту національних інтересів України, тим істеричнішою буде 
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реакція російських шовіністів і «п’ятої колони» в Україні. Особли-
во непокоїть їх європейська і євроатлантична інтеграція України. 

По-друге, влада і населення України повинні швидше визна-
читися, яким має бути сучасний український суверенітет. Міфи 
про нейтралітет в умовах сучасної глобалізації, в ситуації її 
ціннісно-цивілізаційної розколотості – це може бути елементом 
політичної боротьби, але не раціональної, прагматичної політики. 
В сучасному світі глобальні політичні і економічні союзи, 
асоціації, організації визначають не тільки пріоритети розвитку 
світу, але й технології міждержавного співробітництва. Такі 
унікальні держави, як Швейцарія, можуть існувати тому, що усі 
країни світу зацікавлені мати унікальну систему банків («світовий 
сейф»), щоб зберігати там гроші. Австрія і Швеція постійно 
добровільно обмежують свій суверенітет заради співпраці з ЄС, 
НАТО, МВФ, Світовим банком, регіональними співтовариствами. 
Україна не має ані політичних, ані фінансово-економічних інстру-
ментів інституалізації і збереження статусу нейтралітету. Тому 
вона зобов’язана історією ціннісно-цивілізаційно визначитися. 
Крім того, варто враховувати, що Україна типова ведена держава, 
а не ведуча. І таких держав у світі і Європі більшість. Так склалися 
історичні умови, і їх Україна не зможе змінити, скільки б ми не 
кричали, що ми «великі і могутні». Інші держави відіграють 
провідну роль у світі і Європі. 

По-третє, треба, нарешті, Україні через свої владні органи, а 
може, й шляхом референдуму визначитися, якою за формою і 
змістом є наша держава – президентська, президентсько-парла-
ментська, парламентська республіка. Безкінечні дискусії з цього 
приводу не тільки зміцнюють невизначену форму «перехідної», 
«транзитної» держави, але й послаблюють суверенітет, дозволяють 
зберігати надію на падіння незалежної України внутрішнім і 
зовнішнім ворогам країни. 

По-четверте, Україні потрібно враховувати небезпеку ство-
рення осі «Париж – Берлін – Москва» з антиукраїнською позицією 
під тиском Росії. Хоча така вісь має антиамериканський характер, 
щоб обмежити вплив США у Європі і світі, але вона є частково 
антиукраїнською, оскільки країни цієї «осі» вважають Україну по-
тенційним союзником США. Ця «вісь» має суперечливі цілі. Росія 
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вважає, що за рахунок тиску в енергетичній сфері на Німеччину, 
Францію, Нідерланди, Угорщину і ще деякі країни вона стра-
тегічно виграє в аспекті відродження «наддержави» – Російської 
імперії. А чи не виявиться так, що Німеччина використовує Росію 
(як використовувала СРСР у 1933–1941 рр.), щоб стати гегемоном 
в Європі? 

3. Ідентифікаційна проблема як гальмо Євроінтеграції 
Україна зависла у межичасі між минулим і майбутнім у 

перехідному стані і сама створює собі проблеми як у середині краї-
ни, так і в міжнародних відносинах тому, що в країні є достатньо 
могутніх сил, які заважають ідентифікації України як незалежної і 
суверенної держави і самоідентифікації населення як громадян цієї 
держави. Спочатку провідну роль у цій негативній діяльності 
відігравали комуністи і радикали, які визначили себе як різні групи 
соціалістичної орієнтації, налаштовані на політичний союз з 
Росією або на створення так званого «слов’янського союзу» на 
етнічній основі. Звісно, з агресією Росії, з падінням авторитету цих 
сил порожню нішу почали заповнювати Опозиційний блок, ради-
кали, медведчуківці і т.д., які почали залякувати країну розколом, 
сепаратистськими гаслами, використовуючи демагогію в питаннях 
«захисту» російської мови і культури, «радикальних реформ» і т.д. 

У соціумах, в яких не розв’язана ідентифікаційна проблема, 
виникає драматична ситуація – суспільство балансує на межі буття 
і небуття. Здавалося, що в Україні ця ситуація не буде такою 
гострою, оскільки український етнос становив абсолютну біль-
шість населення. Наприклад, у країнах Балтії корінні народи мали 
невелику перевагу перед приїжджими, але за рахунок згуртованості 
і політичної волі керівництва досить ефективно розв’язали пробле-
му ідентифікації. Там більш актуальною є проблема набуття гро-
мадянства іммігрантами. 

В Україні ж проблему ідентифікації гальмує не стільки 
громада руських, скільки значна кількість русифікованих україн-
ців, які не бажають вивчати державну мову, вороже ставляться до 
культури власного народу тощо. Тому в державі виникла криза 
ідентифікації і ціннісно-цивілізаційної визначеності. Цій кризі 
сприяє невиконання Конституції і законів владою і громадянами, 
втручання інших держав у внутрішні справи України, низька 
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політична активність молоді, що дозволяє пенсіонерам визначати 
майбутнє України через значно вищу активність на виборах, в 
акціях деструктивних політичних сил тощо. 

Тому Україна трансформується дуже повільно, часом стихій-
но, як кажуть, «дрейфує без руля і вітрил», особливо в сфері 
політико-правового розвитку. Багато говориться про модернізацій-
ні сценарії ідентифікації і розвитку, але часом це виявляється як 
волюнтаризм законодавчої і виконавчої влади і блокування рефор-
ми судової системи. 

Ідентичність у сучасному суспільстві – плюралістична і є 
певною результуючою, що утворюється шляхом узгодження різ-
них закономірностей, тенденцій, інтересів, позицій. Вона скла-
дається з різних вимірів ідентифікаційних механізмів: національ-
но-культурного, історичного, соціально-економічного, політично-
го, геополітичного, ідеологічного. Особливість України полягає в 
тому, що після розпаду СРСР вона опинилась, як ми вже 
згадували, у політичному і культурно-історичному вакуумі, у 
межичасі. Відомий досвід державності на початку XX ст. був 
нетривалим. Крім того, радянською історіографією він подавався 
однобічно, лише як буржуазно-націоналістичний. Більшість насе-
лення незалежної України була вихована саме на таких уявленнях 
про певні періоди власної історії, а тому ця ідентифікаційна 
модель не стала орієнтиром для всіх громадян. 

На динаміку сучасного розвитку України варто поглянути і 
через призму культурологічного підходу, відповідно до якого 
вплив культури на суспільно-політичні процеси, її місце й роль у 
соціумі визначаються неодноактно. Між економічними процесами 
й оточуючим культурним середовищем не існує однозначної 
детермінованості, як вважалося у вітчизняному суспільство-
знавстві протягом тривалого часу. Не можна твердити, що культу-
ра визначає економіку або, навпаки, що економічні чинники в усіх 
випадках є детермінантами культури. Специфіка залежності по-
винна з'ясовуватися конкретно щоразу, оскільки визначається кон-
кретно-історичними умовами, специфікою епохи, суб'єктивним 
фактором тощо. 

Модернізація поряд із перетвореннями технолого-економіч-
ного плану та трансформацією соціокультурних інституцій й сис-
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тем цінностей має ще один напрям свого розвитку. Вона незмінно 
супроводжується формуванням відповідного їй типу особистості, 
тобто пов'язана з глибокими зрушеннями у світогляді й світо-
сприйнятті людини, зі зміною її ставлення до життєвих проблем, 
соціуму й цивілізації. Отже, відтворення суспільства можливе тоді, 
коли воно змінюється відповідно до змін у його культурі, образі 
мислення індивіда. В протилежному разі має місце соціальна 
дезінтеграція. Інакше кажучи, у процесах соціального самопізнан-
ня відновлюється втрачений культурно-цивілізаційний вимір, 
якому надається фундаментальний зміст. 

Фундаментальною основою українського культурно-цивіліза-
ційного визначення виступає його багатовимірність, що презенто-
вана низкою політичних і культурних структур (національних, 
релігійних, субтериторіальних). Їх наявність породжує суперечливі 
тенденції, сфери дезорганізації, соціального розколу, продукуючи 
«розриви культурної тканини». Але її зворотний бік – це здатність 
переборювати виникаючі суперечності й конфлікти, створювати 
оригінальний синтез і продукувати світокреаційні ідеї. При цьому 
цивілізаційний синтез має здійснюватися в режимі діалогу (полі-
тичного, культурного, релігійного, ідеологічного), коли кожен гро-
мадянин країни бере участь у суспільному житті на рівноправній 
основі. Тобто його свобода полягає у праві на реалізацію власної 
ідентичності, що значною мірою залежить від суспільного середо-
вища, котре повинно створювати для громадянина необхідні ма-
теріальні, моральні та культурні передумови, в яких та серед яких 
він може вільно обирати собі свій спосіб самоідентифікації. 

Вирішальним кроком структурної перебудови українського 
соціуму має стати демонтаж фундаментального формоутворю-
ючого принципу – ідеї побудови «суспільства як держави» і ство-
рення життєздатних інституцій громадянського суспільства, з 
одного боку. А з іншого – підвищення ефективності функціону-
вання державних інституцій. Як зазначає сучасне суспільство-
знавство, без ефективної держави не може бути жодної демократії 
й, тим більше, ринкової економіки. Водночас надмірне одержав-
лення усього суспільного життя (тоталітарна держава) веде до 
смерті демократії і свободи. 
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Таким чином, перехідний період в Україні є складним та 
суперечливим явищем, який реформаторами описується в рефор-
маторсько-ринковій термінології та подається як необоротний та 
поступальний рух до визначеної мети. Щодо необоротності та 
поступальності – з цим ще можна погодитися, а ось щодо 
визначеної мети – здається, що пострадянська доба за кількістю 
ілюзорних програм перевершила добу радянську. Найбільш 
показовим тут є уявлення про країну у стані перехідності «від» і 
«до». Від тоталітаризму, імперії, адміністративно-командної 
економіки до ринкової, до демократичного суспільства й правової 
держави. В той же час суспільний розвиток не завжди «підко-
рюється» програмам партій і лідерів, тому що визначити усі його 
фактори дуже складно. Елемент самоорганізації суспільства 
(синергетичності) в деякі періоди може перекреслити будь-яку 
програму. І це потрібно враховувати в соціальному проектуванні 
розвитку та ідентифікації суспільних груп, верств, самоіденти-
фікації особистостей, у цивілізаційному самовизначенні країни, 
особи. Міф про здійснений перехід до демократії і ринкової 
економіки дозволяє владним елітам активно маніпулювати сус-
пільною свідомістю і водночас впроваджувати зміни, але значною 
мірою патологічні. Тому перед суспільною наукою стоїть важливе 
завдання – показати реальні досягнення українського суспільства і 
визначити реальні цілі і механізми їх реалізації на шляху України в 
цивілізоване майбутнє. 
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ПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ 
 
У статті аналізується, як негативні результати економічної 

діяльності олігархату України після переходу до ринкових відносин 
перешкоджають європейській інтеграції країни. Монополія олі-
гархів у медіа-просторі використовується для спрямування сус-
пільного протесту проти правлячого режиму. Автор припускає, 
що таке стимулювання протестних настроїв може мати резуль-
татом антиолігархічний наступ мас. 

Ключові слова: цивілізація, криза, олігархат, масовий 
протест. 

Mayboroda O. Political Strategy for Ukraine's Civilization 
Selfdetermantion. The paper is analysis of how the negative results of 
the Ukrainian oligarchs' economic activity after transition to market  
relations prevent the european integration of the country.  Oligarchs' 
monopoly in media-sphere is used for directing the social protest  
against ruling regime. Author supposes that such a stimulation of  
protest moods may result in anti-oligarchs' mass offence. 

Key words: civilization,crisis, oligarchs, mass protest. 
 
Для роздумів щодо політичного курсу із виведення України із 

хронічного кризового стану завдяки європейському цивілізаційно-
му вибору насамперед необхідно коректно визначитися із тією 
біфуркаційною точкою, у якій країна перебуває, і з тим, що вкла-
дається у поняття цивілізація.  

У цивіліології, як і в більшості наукових напрямів, не можли-
во знайти універсального, загальноприйнятого визначення об’єкта 
дослідження. Приміром, для одного із видатних знавців циві-
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лізацій А. Тойнбі цивілізація і суспільство є синонімами [1, с. 16]. 
З таким ототожненням можна погодитися, якщо під суспільством 
розуміти соціальний субстрат значно ширший, ніж якась окрема 
країна або суспільство. І в такому розумінні цивілізації постає 
наступне питання – про її ознаки. Саме тут і виникає різнома-
нітність суджень, породжених спостереженнями їхніх авторів. 
Семантична широта поняття «цивілізація» ілюструється, наприклад, і 
можливістю оцінки певної країни за її цивілізаційними ознаками, і 
визнанням тієї самої країни окремою цивілізацією. 

Із масиву інтерпретацій поняття «цивілізація» вирізняються ті, 
що полягають у тлумаченні її як певного культурного стану (рів-
ня), притаманного певній спільноті. Такий погляд на властиві 
цивілізації ознаки поділяють більшість авторів у галузі соціогу-
манітаристики. Саме культуру називає темою практично кожного 
визначення цивілізацій один з найвідоміших сучасних цивіліологів 
С. Гантінгтон [2, с. 49]. 

Наведене зауваження важливе у зв’язку з тим, що воно 
дозволяє здійснювати атрибутування цивілізацій і за іншими озна-
ками, обов’язково сполученими з культурою і як фактором її 
розвитку, і як її породженням. Скажімо, Е. Фреде вважає цивілі-
зацію не до кінця усвідомленою ідеальною картиною своєї культу-
ри, яка складається з автостереотипів, котрі діють стосовно групи 
самого індивіда [3, с. 18]. 

Без сумніву, саме культурний рівень соціального субстрату 
мається на увазі у разі виокремлення таких ознак цивілізації, як 
міське життя, релігія і писемність [4]. Урбаністичний критерій 
інколи виокремлюється як найважливіший: «Наявність або відсут-
ність міст є найсуттєвішим зовнішнім проявом відмінностей між 
«культурами» і «цивілізаціями»» [5, с. 47]. Втім, обов’язкова 
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прив’язка цивілізації до наявності міського середовища видається 
непереконливою. У цьому разі ніколи не можуть бути визнані як 
цивілізації культурні простори кочових спільнот. Здається, біль-
шою мірою цивілізації відповідав би критерій наявності або 
відсутності  кратократичних центрів, незалежно від їхнього місця 
розташування. Врешті-решт, і самі міста виникали як поселення-
антиподи сільського життя, як осередки влади та управління – і 
адміністративного, і духовного.  

Буквальне генерування «цивілізації» від «civitas» (місто) 
залишає за рамками цього поняття соціальні субстрати, які ведуть 
мисливський, збиральницький, кочовий способи життя або скла-
даються з неписьменних людей. З другого боку, якщо вважати 
цивілізаціями усі соціальні субстрати незалежно від рівня їхньої 
культури, то в такому разі зникає підстава для поділу народів на 
«цивілізовані» та «нецивілізовані» («варварські»), що постійно був 
присутній у давніх хроніках і широко вживається в сучасній 
науковій літературі. 

Для уникнення термінологічної колізії у межах порушеної 
нами теми видається доречним відійти від суто урбаністичного 
атрибутування цивілізацій і знайти іншу узагальнюючу рису, на 
основі якої можна було б здійснити цивілізаційний поділ соціаль-
них субстратів, які є носіями тієї або іншої етнічності та культури. 

Коли йдеться про генезис цивілізацій, то найбільше уваги 
приділяється релігійним чинникам їхнього походження, форму-
вання та еволюції: «З усіх об’єктивних елементів, які визначають 
цивілізацію, найбільш важливим, однак, є релігія… Основні 
цивілізації у людській історії великою мірою ототожнювалися з 
великими релігіями світу, і люди спільної етнічної належності, але 
різного віросповідання, можуть вести кровопролитні братовбивчі 
війни…» [2, с. 49]. І навіть коли ознаки цивілізації не обме-
жуються тільки культурою, а включають в себе також просторові, 
соціальні, господарські, психологічні критерії [5, с. 39–53], одна-
ково усі ці критерії так чи інакше пов’язані з морально-етичними 
системами, а ті, у свою чергу, з релігійними нормами і цінностями.  

З приводу релігії як ознаки цивілізації російський учений 
Б. Черняк зазначав: «Релігія, без сумніву, є продуктом історичного 
розвитку, це доводиться вже одним фактом її виникнення на 
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певному етапі розвитку суспільства. Однак навряд чи можна сум-
ніватися в тому, що виникнення релігії, яке стало можливим 
унаслідок цього розвитку, лише виявляло потреби, точніше, 
почало обслуговувати потреби, закладені в біологічній природі 
людини, перш за все інстинктивний страх смерті. Обіцянка потой-
бічного життя і покарання за вчинені дії, спроба відшукати 
відповідь на «фатальні питання» буття, питання про сенс 
людського існування, про призначення людини та її місце у 
всесвіті, прагнення освятити беззаперечним авторитетом кодекс 
моральних норм – усе це забезпечувало релігії постійне місце у 
духовному житті суспільства. Порівняно з цим, роль церкви як 
соціального інституту, як санкції існуючого ладу, її обіцянка 
допомоги у земних справах мали все ж таки минуще і підпо-
рядковане значення, особливо, коли йдеться про цивілізацію як 
певну єдність. Релігія як соціально-політичний фактор була одним 
із найважливіших складників формаційного процесу, включаючи, 
зрозуміло, і соціальні революції. Разом з тим, релігійний компо-
нент духовного життя був у своїй основі незалежним компонентом 
цивілізації принаймні до ХVІІІ ст., якщо не її ядром, як це вважали 
і вважають багато істориків.  

Отже, роль релігії в цивілізації виявлялася на певних етапах 
розвитку значно більшою, ніж у формації. В рамках останньої вона 
виконує службову роль соціальної установи, функція якої полягає 
у сприянні стабілізації, або в інших умовах – підриву існуючих 
суспільних і політичних основ. Навпаки, в межах цивілізації 
функція релігії полягає у задоволенні певних природно зумовле-
них аспектів людської психіки. Тому щодо релігії як ідеології і ре-
лігії (церкви) як соціального інституту зазначимо – перша має порівня-
но більше значення для цивілізації, друга – для формації» [6, с. 66–67]. 

Використання релігії як родової ознаки цивілізації дозволяє 
метафорично відносити до «цивілізаційних» ті соціальні субстра-
ти, серед яких поширені світові релігії, а до «варварських» ті, які і 
надалі дотримуються язичницьких вірувань і освяченого ними 
етнопотестарного життєвого укладу. 

Визначаючи сукупність цивілізаційних ознак, слід мати на 
увазі, що домінуючим в історії цивілізацій ХХ ст. стало уявлення 
про цивілізації як про локальні соціокультурні системи, породжені 
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конкретними умовами діяльності і світоглядом населення певного 
регіону. Ідея ж «світової цивілізації» якщо і трапляється тепер, то 
тільки як похідне від ідеї взаємодії різних цивілізацій, але не 
зразок, який дозволяє ділити цивілізації на «правильні» і 
«неправильні» [7, с. 41].  

Якщо спробувати поєднати різні цивілізаційні ознаки, то, за 
словами Ю. Павленка, «… окрема цивілізація може бути визна-
чена як автономна, поліетнічна, здатна до самоорганізації і 
саморозвитку (відповідно до принципів синергетики) соціокуль-
турна система, характер якої конкретизується через структури 
етнічних, соціальних, політичних, конфесійних, субкультурних та 
інших спільнот, які багатоманітно перехрещуються і мають, як 
правило, складну ієрархічну природу» [8, с. 7]. 

Погоджуючись з плюралістичністю ознак, за якими має здій-
снюватися виокремлення тієї або іншої цивілізації, все ж таки 
доводиться погодитися з її генезисом від певної релігійної 
системи, оскільки саме релігія, а ще більше церква, визначали 
зміст цивілізації в часи її становлення. Інший момент – про 
урбаністичність як визначальну ознаку цивілізації. Безумовно, 
наявність міст не є визначальною ознакою цивілізації, якщо 
розглядати її у суто конфесійно-культурних параметрах. Але не 
може не впасти в око, що у більшості випадків остаточна 
перемога, хай вона і відкладалася на століття, залишалася за 
народами, які створили виробничі центри, зосереджені у містах. 
Власне, саме ці народи вважали себе цивілізованими, на відміну 
від варварських. І якщо релігія залишалася визначальним чин-
ником формування культури (у найширшому значенні цього сло-
ва) як історико-темпорального рівня цивілізації, то в такому разі 
однією з головних тем цивіліології має бути ставлення церкви до 
технологічного прогресу. Обминаючи це питання, складно знайти 
відповідь на те, чому взаємовідносини між цивілізаціями оціню-
ються за характером і змістом не так догматичних дискусій між 
ними, як економічної і політичної конкуренції. Тому, коли йдеться 
про євроінтеграційний курс України, то в очах більшості її 
населення він має своєю метою однаковою мірою як духовні 
основи, втілені у моральні цінності та правові норми, так і суто 
матеріальні, які віддзеркалюють високий рівень розвитку про-
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дуктивних сил. Саме це має бути відправною точкою для аналізу 
політичних перспектив виходу України із кризи на євро-
інтеграційному шляху. 

Якщо вважати події кінця 2013 – початку 2014 рр. рево-
люцією, то нинішній стан має визначатися як етап революційних 
змін, а самі зміни – втіленням завдань цієї революції. Дозволю собі 
висловити думку, що зміна у ті дні правлячої команди може 
називатися революцією метафорично. Підміна реальності метафо-
рою, хай і емоційно захоплюючою, примушує окреслювати коло 
стратегічних завдань тими завданнями, що заховані за цією 
метафорою.  

Хоча термін «революція» є полісемантичним і може застосо-
вуватися до різних змін, усе ж таки справжньою суспільною 
революцією має вважатися не просто радикальна зміна владної 
команди, а характер соціально-економічних і політико-правових 
відносин у країні.  

За цим критерієм в останні 27 років в Україні справжньою 
революцією можна вважати тільки перехід від соціалістичних до 
капіталістичних відносин, від тоталітаризму до демократії, який 
стався у 1991 році, коли для гарантованого здійснення цього 
транзиту було проголошено утворення незалежної держави Украї-
ни. Події і 2004, і 2013–2014 років варто вважати тільки пошуком 
подальших шляхів революції 1991 року, пошуком, який невиправ-
дано затягнувся у часі.  

Революція має вважатися успішною, коли вирішене її ключове 
питання, і автори цього вирішення мають по праву називатися 
лідерами революційних змін. Переконлива історична ілюстрація – 
вирішення більшовиками земельного питання у 1917–1920 роках. 

Чи вирішене ключове питання антитоталітарної революції? 
Для цього варто згадати, які надії покладало на неї населення. За 
соціалізму була вирішена низка важливих для індивіда питань – 
забезпечення робочими місцями, безкоштовною освітою, медич-
ним обслуговуванням, доступність культурних благ, навіть мери-
тократичність, хай і угодовського, щодо правлячого комуністич-
ного режиму штибу. Нестерпна жага демократії, свободи, у т. ч. 
національної, була притаманна порівняно невеликому інтелек-
туальному прошарку. 
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Населення пішло за цим прошарком, будучи втомленим низь-
кою якістю тих соціальних послуг, що їх або безкоштовно, або 
майже за безцінь надавала тоталітарна система. Надія на більш 
високий рівень життя повела населення на референдум про 
незалежність. Навіть якщо вважати його результати пробудженням 
національної гідності – то це була гідність людей, упевнених у 
своїй здатності піднестися за розвитком продуктивних сил і за 
якістю життя до рівня передових народів. 

Зрозуміло, що ключові завдання революції вирішуються під 
керівництвом тих прошарків, у чиїх руках опиняються політична 
влада, засоби виробництва, фінанси, механізми духовного впливу 
на людей. У цьому відношенні, коли в Україні вгамувалися 
революційні пристрасті і на порядок денний постало питання 
облаштування держави, стався своєрідний «розподіл праці» – 
колишній радянський партійно-господарський актив скооперував-
ся з напівкримінальним (а нерідко і з відверто кримінальним) сере-
довищем і взяв на себе важелі управління економікою, а гума-
нітарна інтелігенція взяла на себе функцію утвердження в масах 
ідеї національної незалежності як самодостатньої цінності. 

Надії на революційну зміну якості життя могли справдитися 
тільки за умови не менш революційної зміни технологічного рівня 
виробництва, відповідно, від діяльності тих, у чиїх руках воно 
опинилося. Згідно з концепцією про зміни технологічних укладів, 
то, починаючи з 1980-х років, економіка розвинутих країн увійшла 
у фазу зростання п’ятого технологічного укладу, де домінує 
інформаційна економіка, комунікаційні технології. Після цього 
почав формуватися шостий уклад, базою якого є інформаційні 
технології, нано- та біотехнології, генна інженерія, альтернативна 
енергетика. Це означає, що вирішення ключового завдання анти-
тоталітарної революції залежить від технологічного оновлення 
виробництва на основі застосування науково-технічного знання, 
інакше кажучи, від рівня інноваційності національної економіки. 
Отже, ключовим завданням антитоталітарної революції слід вва-
жати створення економіки знань. 

Результати господарювання олігархату за критерієм іннова-
ційності національного виробництва невтішні. Згідно зі звітом 
Всесвітнього економічного форуму «Готовність до майбутнього 
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виробництва 2018» щодо готовності 100 країн світу до «нової 
індустріальної революції», на порозі якої опинився світ,  лише 30 
провідних держав світу найближчим часом здійснять техноло-
гічний стрибок і розвинуть власне виробництво до такого рівня, 
що інші країни не матимуть змоги з ними конкурувати. Загальний 
рейтинг країн складався за 2 показниками: структура виробництва 
та рушійні сили виробництва. За першим Україна посіла 43-тє 
місце, а за другим – 67-ме. Автори звіту поділили 100 країн світу 
на провідні країни, країни-наступниці, країни з високим потен-
ціалом та країни, що відстають. Україна опинилася в останній 
групі разом з Колумбією, Угандою, Кіпром, Єгиптом, В'єтнамом 
та ще 46 країнами світу. В першу тридцятку, поміж інших, 
увійшли: США, Китай, Польща, Іспанія, Естонія та Ізраїль [9]. 

Невтішна оцінка не повинна дивувати, якщо подивитися на 
рівень інноваційної активності у виробництві і на рівень витрат на 
науку. З одного боку, загальна сума витрат на інновації протягом 
2000–2014 рр. зросла від 1,7 млрд до 23,2 млрд гривень. Але 
питома вага підприємств, що займалися інноваціями, залишалася 
майже незмінною – на рівні 18–19%. Із названої суми витрат на 
дослідження і розробки пішло 2,4 млрд, а на придбання машин, 
обладнання та програмного забезпеченні – 19,8 млрд. З одного 
боку, від 1,4 тис. до 3,4 тис. зросла кількість упроваджених нових 
технологічних процесів, але з них маловідходних ресурсозбері-
гаючих було у 2016 р. лише 748. Зросла від 691 до 1305 кількість 
нових видів техніки, але загальна кількість найменувань упро-
ваджених у виробництво інноваційних видів продукції зменши-
лася від 15,3 до 4,1 тис. одиниць. І загалом, питома вага реалізо-
ваної інноваційної продукції в обсязі всієї промислової продукції 
протягом 2000–2015 рр. упала з 9,4 до 1,4% [10]. 

Зрозуміло, що за такої інноваційної динаміки зусиллями 
олігархату розвіяні надії цілого покоління на прорив у якості 
життя, на наближення до стандартів європейської цивілізації. Все 
це наочно проілюстровано позицією населення щодо російської 
агресії.  

З одного боку, виникнення добровольчого і волонтерського 
рухів, приклади жертовності на полі бою засвідчили, що зусилля-
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ми інтелектуальної верстви у масовій свідомості утверджено 
доволі високий рівень патріотизму – понад 80% населення країни 
вважають себе патріотами, кожен сьомий з опитаних готовий піти 
добровольцем в армію в разі російського вторгнення. В той же час, 
хоча 72% опитаних вважають Росію агресором, але 36,7% при  
цьому вважають, що відносини з нею мають бути такими, як з 
іншими дружніми державами, а ще майже 12% підтримують ідею 
об’єднання з Росією в економічний союз [11; 12, с. 503]. 

Значний сегмент населення схвально сприймає розмови про 
те, що не варто захищати країну, де такий низький рівень життя і 
де немає перспектив для самореалізації. Хай така позиція заслу-
говує на зневагу, але вона не може бути проігнорованою, зважа-
ючи на те, що є рефлексією сподівань на державну незалежність як 
фактор та умову прогресу. 

Олігархат фактично «загарбав» державу, усю країну – її 
економічне, політичне, владне, медійне поле. Але тим самим 
поставив себе актором, який має повністю відповідати за стан 
справ у країні, тобто за наслідки свого панування. Аби уникнути 
відповідальності, він розгорнув нищівну критику державної влади. 
Критика розрахована на необізнаність багатьох українців, що вла-
да у нас олігархічна, і сама ця критика є способом перекидання 
влади з одних олігархічних груп до інших, про що писали свого 
часу класики марксизму. Таке перекидання спостерігається і в 
розвинутих демократіях, але там перекидання здійснюється рука-
ми економічно вмілими, чим амортизується народне упередження 
до великої буржуазії. 

Великий капітал в Україні не є локомотивом зрушень. За 
деякими соціологічними опитуваннями вже понад 42% населення 
вважають олігархат головним тромбом країни. Майже 57% нега-
тивно оцінюють передачу у приватну власність великих під-
приємств і понад 54% підтримують ідею зворотного процесу [12, 
с. 489, 491,528]. Тобто, підтримують один з компонентів соціаліс-
тичного ладу.  

Додамо до цього, що з поширенням концепту української 
поліетнічної нації термін «націоналізм» і надалі позбуватиметься 
негативної конотації. Національна консолідація проти олігархів як 
«загарбників» може завершитися повстанням мас, коли ключове 
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питання демократичної революції 1991 року буде вирішуватися 
натовпом, коли багато людей підвищуватимуть якість свого життя 
під гаслом «грабуй награбоване». 

Фактичне владарювання олігархату спричиняє недовіру до 
влади, партій, засобів масової інформації. Поки що боротьба між 
різними кланами створює ілюзію демократичної конкуренції, але, 
за відомим визначенням, можна весь час дурити одну людину, 
один раз обманути цілий народ, але не можна весь час обманювати 
цілий народ.  

Основа багатства українського олігархату – участь у розподілі 
енергоносіїв та виробленої електроенергії. Після будівництва 
Північного потоку основа цього багатства буде поставлена під 
сумнів, олігархат може зберегти його, тільки поклавши Україну до 
ніг Кремля в обмін на участь в енергорозподілі за новою схемою. 
Психологічно зробити це йому буде не складно внаслідок, по-
перше, його походження від радянської номенклатури, звиклої до 
російського домінування, а по-друге, через відсутність у його 
значної частини проукраїнського сентименту – для цієї частини 
Україна є лише територією для отримання зиску, і не більше, і ця 
частина, схоже, не пов’язує своє майбутнє з незалежною Україною 
і не переймається її майбутнім. 

Інший політичний варіант для олігархату – встановлення 
авторитарного, якщо не диктаторського, режиму, який найлегше 
виправдати станом війни. 

Найменш вірогідний, але найбільш бажаний для суспільства 
варіант – докорінне і динамічне технологічне оновлення вироб-
ництва, реальне, а не деклароване створення економіки знань. 
Щоправда, цей варіант потребує свідомого самообмеження не 
тільки з боку народу, а й з боку олігархату. Якщо він не піде на 
такий варіант, то неминучим буде або падіння нашої держави, або 
поява нових політичних сил, незалежних від правлячого 
істеблішменту або навіть ворожих йому. Це можуть бути сили або 
справжньої демократичної революції, або сили тоталітарної 
революції з усіма відповідними і відомими з історичного досвіду 
наслідками. 

Наука, навіть суспільствознавча, не може дати гарантованого 
прогнозу щодо розвитку політичного процесу. Однак вона може 
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докласти зусиль до політичної просвіти мас, до поширення знань 
про сутність демократії, про значення громадянської відповідаль-
ності, про джерела і фактори переходу до нової якості життя, до 
щеплення масам надійного імунітету від популізму як старого, так 
і нового ґатунку.  

Україні вкрай необхідна система політичної просвіти, ство-
рення якої потребує великих фінансів, власниками яких у нашій 
країні є ті, хто явно незацікавлений у зростанні політичної 
свідомості і освіченості населення, у його здатності до самостій-
ного політичного мислення, вільного від підданського комплексу. 
Отже, політичні перспективи нашої країни не в останню чергу 
залежатимуть від того, як швидко буде віднайдено вихід із цього 
замкненого кола. Виступ політично малоосвіченої маси може бути 
спрямований як проти олігархів, так і проти євроінтеграційного 
курсу, який поки що не приніс позитивних соціальних результатів, 
однак при цьому вимагає високої соціальної жертви. 

 
___________________________ 
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УКРАЇНА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ  

ЦИВІЛІЗАЦІЙНІЙ КОНКУРЕНЦІЇ 

 
У статті розглядається цивілізаційна конкуренція як головна  

рушійна сила соціального прогресу. Аналізується цивілізаційний 
статус української регіональної цивілізації, пропонується автор-
ська методика визначення цивілізаційної конкурентоспромож-
ності країни із застосуванням комплексу міжнародних рейтингів 
(індексів) країн. На основі компаративного аналізу визначаються 
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основні цивілізаційні конкуренти України і напрями конкурентної 
боротьби у контексті євроінтеграційного руху країни. 

Ключові слова: цивілізаційна конкуренція, цивілізаційна кон-
курентоспроможність, регіональна цивілізація, міжнародні рей-
тинги країн, компаративний цивілізаційний аналіз, євроінтеграція 
України 

Chorny O. Ukraine in the European civilization competition. The 
article deals with the civilization competition as the main driving force 
of social progress. The civilization status of the Ukrainian regional 
civilization is analyzed, author's methodology for determining the 
civilization competitiveness of the country is proposed, using the 
complex of international ratings (indexes) of the countries. The main 
civilizational rivals of Ukraine and the directions of competition are 
determinedon the basis of a comparative analysis іn the context of the 
European integration movement of the country. 

Key words: Civilization competition, civilization competitiveness, 
regional civilization, international ratings of countries, comparative 
civilization analysis, eurointegration of Ukraine 

 
Академічно визнаними формами міжнародної взаємодії є 

співпраця, суперництво і конфлікт. У свою чергу, суперництво в 
історії світової цивілізації може бути представлене, зокрема, як 
конкурентна боротьба різних регіональних або локальних цивіліза-
цій – саме цю форму міжнародної взаємодії України з оточуючими 
її регіональними цивілізаціями, на відміну від співпраці, коопе-
рації або конфліктів, оминають достатньою увагою сучасні дос-
лідники.  

Починаючи зі стародавнього світу до кінця середньовіччя між 
регіональними і локальними цивілізаціями точилася боротьба за 
земельні і трудові ресурси (рабів або кріпосних), а також за вто-
ринні, тобто створені людьми, багатства, перш за все – оброблене 
золото та інші метали, зброю. При цьому звичайною формою кон-
курентної боротьби були війни, а домінантною формою держав-
ного самоствердження цивілізацій – імперії.  

Епоха великих географічних відкриттів мала в своїй основі 
пошуки світовими морськими державами альтернативних шляхів і 
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джерел високоліквідного товару – рабів, худоби, золота, срібла, 
дорогоцінного каміння і східних прянощів. Це, у свою чергу, 
відбилося на конкуренції в створенні і зміцненні морських флотів, 
необхідних для отримання і закріплення прав на колонії, розвитку 
промисловості, в тому числі орієнтованої на посилення військо-
вого потенціалу. В період колоніальних завоювань метою дер-
жавної політики було випередження конкурентів у захопленні 
територій.  

Наступний етап цивілізаційної конкуренції починається з фор-
муванням міжнародного ринку капіталу, праці та інвестицій у 
період глобалізації. Конкуренція стала джерелом, рушійною силою 
виникнення і розвитку капіталізму, а її предмет, фокус зміщувався 
від територій до природних ресурсів, інформації, технологій, 
інтелектуальних ресурсів та ідей. 

Жовтневий переворот 1917 р. у Росії поклав початок зма-
ганню двох цивілізаційних систем – капіталістичної і соціаліс-
тичної. Цивілізаційна конкуренція набула у суспільній свідомості 
статусу наукової та ідеологічної парадигм.  

Дві світові війни ХХ століття в кінцевому рахунку стали 
крайньою формою боротьби різних цивілізацій за європейське і 
світове панування. 

За підсумками Другої світової війни сформувалися дві проти-
борчі цивілізації – умовно західна і комуністична, між якими 
більше чотирьох десятиліть спостерігалася непримиренна конку-
ренція у різноманітних сферах: економіці, науці, космосі, спорті, 
яка, зрештою, зосередилася на гонці озброєнь. В умовах хиткого 
дотримання норм міжнародного права і принципів світового по-
рядку така конкуренція мала нібито мирний, змагальний характер. 
Але війни у В'єтнамі, Кореї, Афганістані та ін. були не стільки 
локальними конфліктами і майданчиками змагань військової тех-
ніки і технологій, представлених двома цивілізаціями, але й лока-
ціями справжнього цивілізаційного зіткнення. При цьому радян-
ська доктрина «мирного співіснування» протиставлялася ка-
піталістичній доктрині «світового порядку». Вони обидві за 
допомогою порівняльного аналізу докладно досліджені у системі 
політичних знань як конкурентні геополітичні доктрини у боротьбі 
за світове панування. 
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У межах гіпотетичної комуністичної цивілізації принципу 
капіталістичної конкуренції була протиставлена ідея соціалістич-
ного змагання. При цьому соцзмагання передбачалося в рамках 
країни – між підприємствами, установами, бригадами, але не між 
країнами – суб’єктами комуністичної цивілізації: apriori перед-
бачалося, що Радянський Союз – безумовний лідер, а проводити 
будь-які порівняння між соціалістичними країнами за конкрет-
ними показниками було на межі політкоректності. Також не прий-
нято було зіставляти соціальні та економічні успіхи союзних 
республік, щоб не ставити під сумнів монолітність, непорушність 
союзу і рівність його членів. 

Розпад Радянського Союзу і Варшавського договору, що фор-
мували у сукупності комуністичну цивілізацію, став точкою від-
ліку новітньої історії низки регіональних цивілізацій. 

Цей короткий історичний вступ дозволяє дійти першого за-
гального висновку: в процесі цивілізаційної конкуренції слід вио-
кремлювати і визначати суб’єктів, предмет і напрями цивіліза-
ційної конкурентної боротьби. 

У середині другої декади ХХ століття українська регіональна 
цивілізація опинилася у географічному і геополітичному центрі 
просторово-часового виміру цивілізаційного зіткнення. Проти-
борство західної і російсько-євразійської цивілізацій, загострення 
суперництва США та Євросоюзу, поглиблене агресією Росії в 
Україні, формування амбіційних претензії на регіональне лідер-
ство окремо Франції і Польщі, формування нового франко-німець-
кого альянсу, прагнення особливого європейського шляху Велико-
британією, створення балто-чорноморського об’єднання – ці про-
цеси, що відбуваються на тлі кризових явищ у ЄС та ООН, ставлять 
на порядок денний питання про те, яке місце займає українська 
цивілізація у сучасному, щонайменш, європейському світі.  

Якщо конкуренція в рамках цивілізованих правил є рушійною 
силою суспільного (політичного, економічного, технологічного і 
т. ін.) прогресу, то відповіді потребує також питання про те, хто є 
цивілізаційними конкурентами України. 

Третє питання стосується предмета конкуренції: за що і в яких 
напрямах діяльності українська регіональна цивілізація виступає 
суперником щодо своїх конкурентів.  
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Дослідницький пошук відповідей на ці питання має значну 
практичну актуальність і окреслює об’єкт цієї статті, відображений 
у її назві, оскільки у своєму результаті передбачає погляди на 
основи геополітичного позиціонування і стратегії України, на 
світоглядні засади подальшої національної самоідентифікації 
українців.  

Натомість предметом дослідження є найбільш значущі і попу-
лярні міжнародні рейтинги та індекси країн як маркери ци-
вілізаційних цінностей.  

Основні завдання дослідження, хронологічні рамки якого 
окреслюються роками української Незалежності, полягають у 
визначенні: 

- порівняльного із іншими країнами пострадянської Європи 
ступеня розвитку України; 

- основних дійсних конкурентів України у середньострокових 
і довгострокових перспективах; 

- основних напрямів цивілізаційної конкуренції, кожен з яких 
формується навколо певного предмета конкурентної боротьби. 

Цивілізаційний підхід у дослідженні минулого і сучасного 
стану України набув глибокого втілення у роботах українських 
учених В. Андрущенка, В. Горбуліна, В. Кременя, С. Кримського, 
М. Михальченка, О. Моці, Ю. Павленка, М. Поповича, О. Рафаль-
ського, В. Ткаченка, Я. Яцківа та інших шановних науковців. Істо-
ричні, етнонаціональні питання, проблема цивілізаційного вибуху 
і формування нових регіональних цивілізацій на рубежі ХХ–
ХХІ ст., цивілізаційного відриву від російсько-євразійської цивілі-
зації – плідно досліджуються у сучасній політології і філософії 
політики. Утім, саме аспект цивілізаційної конкуренції української 
регіональної цивілізації потребує окремої і додаткової наукової 
уваги. 

                                           
 У різних міжнародних дослідженнях використовуються як індекси, так і 

рейтингові показники. Рейтинги вимірюються відсотками, натомість індекси – 
абсолютними величинами (балами тощо), але й ті та інші дозволяють здійсню-
вати ранжування  країн для порівняння ступеню їх відносного розвитку. В цьому 
дослідженні поняття використовуються відповідно до їх формулювання і 
значення у першоджерелах. 
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Метою цього дослідження є визначення власного цивілізацій-
ного виміру і статусу, в якому опинилася Україна через чверть 
століття після здобуття нею Незалежності, а також її конкурентів, 
які створюють реальний фон, орієнтири і стимули для прогресив-
ного розвитку нашої країни. 

Користь такого аналізу полягає у можливості реалізації ком-
паративного підходу до визначення стратегічного розриву між 
реальним становищем країни і бажаною метою на її цивілізацій-
ному шляху, а також до наступного пошуку напрямів подолання 
цього розриву (GAP-аналіз). Втрачені, нереалізовані можливості у 
цьому разі розглядаються не тільки з погляду поставлених цілей і 
планів, реалістичність яких згодом перевіряється, але і з погляду 
суспільної практики на прикладі країн-конкурентів.  

До того ж застосування компаративного підходу до аналізу 
цивілізаційної конкуренції і конкурентоспроможності у методо-
логічному плані дозволяє: 

- здійснити аналіз цивілізаційних стратегій з точки зору їх 
ефективності і результативності. Саме можливість України довес-
ти ефективність обраної цивілізаційної стратегії євроінтеграції 
спонукала Росію до початку агресії у 2014 році та її подальшого 
продовження. Росію не стільки цікавили території України, скіль-
ки лякала можливість доведення Україною переваг обраного нею 
іншого цивілізаційного шляху; 

- здійснити формулювання орієнтирів, завдань, планів з точ-
ки зору їх реальності на прикладі досягнень іншої регіональної 
цивілізації, яка обрала аналогічну стратегію; 

- здобути політичній опозиції, громадянському суспільству 
методологічну основу порівняльної оцінки результатів діяльності 
діючої влади, що впливатиме у подальшому на розклад політичних 
уподобань і результати політичної боротьби; 

- визначити чинники міжнародного іміджу, бренда країни, 
міжнародної інвестиційної привабливості країни; 

- обумовити визначення чинників формування і розвитку 
національної ідентичності і свідомості, почуття гордості за країну 
й відчуття належності суспільства до успішної цивілізації. 

Створювалося уявлення, на нашу думку, поверхове і помилко-
ве про те, що деякі з європейських країн соціалістичного табору – 
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як союзні республіки, так і ті, що не входили до складу Союзу – 
стартували з якоїсь близької позиції, єдиної бази порівняння, 
оскільки мали спільний цивілізаційний простір і приблизно одна-
ковий рівень соціально-економічного розвитку. Це дає підстави 
для спроби порівняльного аналізу динаміки і досягнутих результа-
тів у розвитку України та будь-яких довільно обраних інших країн 
колишнього соціалістичного табору. 

У цьому дискурсі, порівняння України з Росією або Білоруссю 
нібито втрачає сенс з огляду на те, що ці дві країни з кожним 
роком віддаляються від України, рухаючись у принципово різних з 
нею цивілізаційних напрямах, маючи відмінні від українських 
системи політичних цінностей, що лежать в основі цілепокладання 
і стратегії розвитку. Очевидно, саме з цієї причини найчастіше, за 
спостереженнями автором статті контенту ЗМІ, для порівняння 
береться сусідня Польща, а як критерій – валовий внутрішній 
продукт або його розрахунок на душу населення (Див. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка ВВП на душу населення в постсоціалістичних 
країнах Європи (USD) 
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На перший погляд, цей вибір виправданий: пропорційна 
площа території, схожість мов, близька чисельність населення і 
структура економіки, історична спільність доль на одному боці 
фронту проти російського імперіалізму у ХІХ ст. і фашизму у 
Другій світовій війні. При цьому успіхи, які зробила Польща за 
25 років в економічних перетвореннях, вражають своїм відривом 
від України і ніби демонструють недоотриманий прибуток, втра-
чений потенціал українців. Цей факт використовують з про-
пагандистською метою опоненти колишньої або чинної україн-
ської влади. Не ставлячи під сумнів низьку ефективність українсь-
кої влади впродовж більш ніж двох десятиліть, варто засумніватися 
у виправданості такого порівняння, яке породжує можливості 
різноманітних маніпуляцій і міфів, з таких причин: 

1) На відміну від України, в якій болісний процес декомуні-
зації зайняв чверть століття, Польща майже одномоментно вийшла 
з радянського фарватеру і позбулася його атрибутів, чому сприяв 
певний консенсус у цьому питанні еліт між собою і з масами, а 
також загальний антикомуністичний настрій; на відміну від біль-
шості українців, поляки чотири десятиліття вважали радянський 
режим тимчасовою окупацією. 

2) Польща, на відміну від України, мала багатовічні традиції 
державності і державотворення. 

3) Майже нетравмоване радянською ментальністю населення 
Польщі виявилося більш соціально активним і мобільним, що 
сприяло розвитку малого і середнього бізнесу, який, у свою чергу, 
притягнув потік іноземних інвестицій. 

4) У Польщі, навіть за часів соціалізму, режим не спромігся 
знищити приватну власність. 78% сільського господарства було 
фермерським, приватна власність була поширена у сфері торгівлі, 
транспортних і медичних послуг, в інших секторах економіки.  

5) На відміну від суперечливої поліконфесійності в Україні, в 
Польщі рішуче домінувала єдина католицька церква. Рівень ре-
лігійності  мас у Польщі був значно вищим, а церква була оплотом 
опору владі. Вплив цього чинника надзвичайно посилився після 
обрання краківського кардинала Войтили під ім’ям Іоанна Павла ІІ 
Римським Папою. 
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6) Особливістю соціальних рухів у Польщі був їх робітничий 
характер, починаючи від назви політичної партії (Польська об’єд-
нана робітнича партія) і закінчуючи роллю робітничої профспілки 
«Солідарність» у поваленні соціалістичного режиму наприкінці 
1980-х рр. Саме придушення робітничих виступів у Познані у 
1956 р. стало розмінною монетою голови партії  В. Гомулки у згоді 
з московським керівництвом щодо рішення прибрати з Польщі 
радянських радників, включно з міністром оборони К. Рокосов-
ським, і відмовитися від колективізації на селі. Натомість у ра-
дянській Україні робітничий клас перебував під повним контролем 
партійно-державного апарату і не виступав у масштабах країни  як 
активний, організований і самостійний суб’єкт соціально-
політичних процесів. 

Зі своєю специфікою, але аналогічні або схожі застереження 
можна висловити щодо спроб порівняння постсоціалістичних 
досягнень України і трьох балтійських, у минулому радянських, 
республік, а також Чехії, Словаччини та Угорщини. 

На нашу думку, для обґрунтованого вибору країн, з якими 
слід порівнювати Україну, доцільно використати відомі міжна-
родні рейтинги та індекси. Щорічні результати різноманітних 
рейтингів та індекси використовуються в науці і ЗМІ. При цьому 
зазвичай, залежно від предмета дослідження, увага приділяється 
тому чи іншому з них: рейтингу (індексу) за рівнем розвитку 
демократії, корупції, економіки і т. п. Такий підхід виправданий у 
вузькоспеціалізованих дослідженнях, але не є задовільним у ци-
вілізаційному аналізі, коли спільноти розглядаються у своїй 
цілісності. У ЗМІ взагалі посилання на те, що країна у певному 
ранжуванні за рік виправила або втратила свої позиції на декілька 
пунктів, ні про що не говорить: у наступному році показник може 
змінитися навпаки. Тому зазвичай зміна річного рейтингу або 
індексу використовується журналістами або як інформаційний 
привід (новина), або з пропагандистською метою. Хоча рейтинги 
та індекси складаються різними організаціями і базуються на 
наукових засадах, методики їх розрахунків мають свої особливості  
та не позбавлені недоліків. Достатньо сказати, що, наприклад, 
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існують щонайменш три рейтинги країн за валовим внутрішнім 
продуктом на душу населення: від МВФ, Світового банку і 
Всесвітньої книги фактів (ЦРУ США), які суттєво різняться між 
собою.  

Саме тому виникла ідея у рамках цієї статті звести найбільш 
відомі, науково обґрунтовані міжнародні рейтинги та індекси і на 
їх основі порівняти Україну і країни, що належать до східно-
європейської регіональної цивілізації і свого часу були частинами 
комуністичної цивілізації – республіками Союзу або соціалістич-
ного табору. Треба визнати, що зведення цих показників у єдину 
матрицю не є абсолютно коректним з методологічної точки зору: з 
одного боку, ними не вичерпується багатоманітність суспільного 
життя, з іншого боку, деякі з них частково пересікаються, інші  
входять як елемент в інтегральні індекси. Але саме незалежність 
авторів (організаторів проведення) і методик розрахунку, різно-
манітність методологічних підходів дозволили отримати досить 
збалансований порівняльний результат. У свою чергу, очевидно, 
що показники та категорії показників, що використовуються у 
розрахунках рейтингів та індексів, є не чим іншим, як виокрем-
леними на науковій базі структуроутворюючими елементами ре-
гіональних цивілізацій. За визначенням М. Михальченка, «най-
більш універсальним критерієм визначення цивілізації є спосіб 
(образ) життя народів» [1, с. 32], компонентами якого, зокрема, є 
культура, економічний устрій, релігія, мораль, рівень життя та 
інші, а міру цивілізованості того чи іншого суспільства визначає 
ступінь втілення загальноприйнятих норм у реальне життя. Саме 
категорії показників, що враховуються у міжнародних рейтингах 
та індексах (див. четверту колонку табл. 1) формують значну 
частину компонентів цивілізації і загальну картину способу життя 
в ній. 

До вибірки потрапили рейтинги та індекси, що відповідають 
принципам регулярності проведення, авторитетності за 
походженням і суттєвості. 
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Таблиця 1  
 

Міжнародні рейтинги країн 
 

№ Назва і походження 
рейтингу (індексу) 

Виконавці розрахунків 
і автори методик 

Категорії показників, що 
враховуються 

1.  Глобальний іннова-
ційний індекс (The 
Global Innovation 
Index, GII) 

Всесвітня організація 
інтелектуальної 
власності 

Декілька десятків парамет-
рів – від кількості заяв на 
патенти до обсягів витрат 
на освіту 

2. Індекс процвітання 
(The Legatum Pros-
perity Index, LPI) 

Аналітичний центр зі
штаб-квартирою в Лон-
доні, Legatum Institute,
з 2008 року.  

Стан економіки, соціальної 
сфери, влади, підприєм-
ництва, охорони здоров'я 
та персональної свободи 
громадян 

3. Індекс демократії 
(Democracy Index, 
DI) 

«Economist Intelligence 
Unit» 

60 показників, згрупованих 
по 5 категоріях: вибори і 
плюралізм, громадянські сво-
боди, діяльність уряду, по-
літична ангажованість на-
селення і політична культура

4. Індекс людського 
розвитку (до 2013 р. 
«Індекс розвитку 
людського потен-
ціалу») Human De-
velopment Index 
(HDI) 

Індекс був розроблений 
у 1990 році пакистан-
ським економістом Мах-
бубом ель Хаком (Mah-
bub ul Haq) і викорис-
товується з 1993 року 
ООН  

Бідність, грамотність, освіта, 
середня тривалість життя, 
рівень охорони здоров'я, со-
ціальна захищеність, довго-
ліття, екологія, рівень зло-
чинності, дотримання прав 
людини і ВВП на душу 
населення 

5. Індекс сприйняття 
корупції (Corrup-
tion Perceptions 
Index, CPI) 

Transparency Interna-
tional, з 1995 року 

За показником рівня коруп-
ції, який базується на оцін-
ках підприємців та аналі-
тиків 

6. Індекс економічної 
свободи (Index of 
Economic 
Freedom,IEF) 

Wall Street Journal і 
Heritage Foundation для 
більшості країн світу з 
1995 року 

Свобода бізнесу, торгівлі, 
інвестицій, трудових сто-
сунків від корупції, дер-
жавні витрати, податкова, 
грошова і фінансова сво-
бода, захист прав власності

7. ВВП на душу на-
селення (GDP per 
capita, GDPРС) 

Методика розрахунку 
Міжнародного валют-
ного фонду або Світо-
вого банку 
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Продовження таблиці 1 
 

№ Назва і походження 
рейтингу (індексу) 

Виконавці розрахунків 
і автори методик 

Категорії показників, що 
враховуються 

8. Індекс легкості ве-
дення бізнесу (Ease 
of Doing Business 
Index, EDBI) 

Світовий банк Ґрунтується лише на вив-
ченні та квантифікації за-
конів, постанов та правил, 
що стосуються ведення 
підприємницької діяльності, 
не враховує загальні умови 
(інфраструктура, інфляція та
злочинність) 

9. Індекс прав влас-
ності (IPRI) 

Альянс прав власності Права та можливість 
громадян мати і захищати 
приватну власність 

10 Індекс свободи пре-
си (PressFreedom-
Index,PFI) 

Репортери без кордонів Методологія укладення індек-
су базується на об'єктивних
цифрах (кількості нападів,
арештів, випадків цензури,
кількості інших злочинів
тощо) та на оцінках міжна-
родних і місцевих експертів.

11 Рейтинг глобальної
конкурентоспромож-
ності (The Global
Competitiveness 
Index,GCI) 

Аналітична група Все-
світнього економічного 
форуму, автор методи-
ки – проф. Колумбійсь-
кого Університету Кса-
вье Сала-і-Мартин (Xa-
vier Sala-i-Martin), з 
2004 р. 

Якість інститутів, інфра-
структура, макроекономіч-
на стабільність, здоров'я і 
початкова освіта, вища 
освіта і професійна підго-
товка, ефективність ринку 
товарів та послуг, ефектив-
ність ринку праці, розвине-
ність фінансового ринку, 
технологічний рівень, роз-
мір внутрішнього ринку, 
конкурентоспроможність 
підприємств та інновацій-
ний потенціал  

 
У матриці (табл. 2)  представлені місця, які займає країна 

серед усіх країн-учасниць кожного окремого ранжування. Для 
кожної країни підраховано суму рейтингів або індексів Gross 
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Rating Point (GRP) аналогічно тому, як цей показник використо-
вується у медійних дослідженнях, після чого ряд країн ранжовано 
(Rank) від кращого результату до найгіршого. Отриманий 
результат свідчить про те, що існує сталий взаємозв’язок, баланс 
між рівнем розвитку (рівнем цивілізованості) різних сфер життя 
кожної країни. Навіть суттєва зміна у позиціях одного-двох 
рейтингів або індексів не впливає на місце країни у загальному 
вимірі. Саме тому посилання на покращення позицій на декілька 
пунктів в одному з показників не може бути свідченням прогресу 
або приводом для оптимізму зі стратегічної точки зору.  

 
Таблиця 2 

 

Матриця міжнародних рейтингів постсоціалістичних  
країн Європи [2–12]. 
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1 265 Естонія 25 26 29 30 22 6 45 12 26 14 30 
2 330 Чехія 24 27 25 28 48 28 40 27 31 21 31 
3 387 Литва 40 42 38 37 40 16 44 21 39 35 35 
4 411 Латвія 33 37 42 44 45 20 54 14 49 24 49 
5 428 Польща 38 34 48 36 29 45 47 24 44 47 36 
6 457 Словаччина 34 36 43 40 54 57 43 33 40 12 65 
7 563 Румунія 42 50 59 50 59 39 62 36 55 49 62 
8 570 Угорщина 39 47 54 43 57 56 49 41 48 67 69 
9 652 Болгарія 36 57 46 56 75 47 65 39 68 113 50 
10 701 Грузія 68 84 82 70 44 13 108 16 93 64 59 
11 813 Білорусь 88 98 127 52 79 104 71 37 128* 157 139*
12 913 Вірменія 59 99 116 84 113 33 115 38 103 74 79 
13 943 Росія 45 95 132 49 134 114 52 40 91 148 43 
14 1042 Молдова 54 96 70 107 128 110 136 44 121 76 100 
15 1052 Азербайджан 82 103 149 78 123 68 74 65 110 163 37 
16 1134 Україна 50 107 88 84 135 166 117 80 115 107 85 

 

* У двох рейтингах не представлені дані щодо Білорусі, тому у 
таблиці у цих випадках країні присвоєно умовне останнє місце. 
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Україна в окремих рейтингах та індексах отримала не 
найгірший результат, але у підсумку опинилася на останньому 
місці серед постсоціалістичних країн Європи, і цьому є пояснення. 
Якщо олігархізація, тінізація економіки і політична корупція є 
сумними надбаннями незалежної України, то монополізація і 
державна зарегульованість економіки, абсолютна недоторканність 
суддів і народних депутатів, кругова порука, телефонне право, 
архаїчна система ЖКГ, фінансування за залишковим принципом 
науки, освіти і медицини, солідарна (навіть після оголошеної ре-
форми) пенсійна система, неефективна система державного управ-
ління, структура споживання пересічної сім’ї, черги (не за найно-
вітнішим I-Phone, а за соціальними гарантіями і державними 
послугами – у поліклініку, за субсидіями, за біопаспортами), 
реєстрація громадян за місцем проживання, що не змінила суті 
прописки, ментальність, що зорієнтована на «безкоштовність» і 
«загальнодоступність» – усе це не є лише рудиментами або «роди-
мими плямами» радянського минулого, це – цивілізаційні атри-
бути, спосіб життя, що формують реальне обличчя сучасної Украї-
ни, структуроутворюючі елементи її сучасного цивілізаційного 
статусу. 

Лише влітку 2017 р., на двадцять шостому році Незалежності, 
Міністерство юстиції України підготувало законопроект (зі спо-
діваннями на його прийняття Верховною Радою восени), який 
скасовує всі без винятку акти, ухвалені міністерством і урядами 
УРСР до здобуття Україною Незалежності, і встановлює чіткі 
терміни, коли Україна повинна розробити своє українське зако-
нодавство [13]. 

Великою оманою є уявлення про український бізнес як 
цивілізований. О. Головачов справедливо вважає, що метою справ-
жнього бізнесу є створення капіталу, натомість, «з цього погляду в 
Україні бізнесу ... немає, тому що наші компанії не в змозі 
створювати капітал. Все, що ми називаємо бізнесом, насправді є не 
бізнесом, а звичайним промислом. Промисел, на відміну від 
бізнесу, не створює економічної вартості, промисел не займається 
ніякими інноваціями. Промисел просто промишляє, тобто виживає 
як може, чим доведеться, де вдається. Хтось на митниці 
домовляється, хтось освоює бюджет, … хтось займається незакон-
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ною кустарщиною, хтось влаштував місцевий феодалізм. Усе це 
ми через непорозуміння називаємо бізнесом, хоча це звичайні про-
мисли, якими все життя займалися в Україні, навіть за часів 
Сталіна. Вся економіка України, зверху донизу займається тим чи 
іншим, більшим чи меншим промислом. Як самокритично 
охарактеризував самого себе і свого партнера Б. Березовського 
покійний Патаркацишвілі: Ніякі ми не олігархи. Ми просто багаті 
цеховики» [14]. Причому основна частина цього так званого 
бізнесу перебуває у тіні, і саме ця частина, всупереч державним 
зусиллям, забезпечує збалансованість і стабільність української 
економіки і суспільного порядку у цілому. 

Президент України П. Порошенко в інтерв'ю виданню Le 
Figaro заявив, що проблема корупції в Україні з великими труд-
нощами піддається усуненню через важку радянську спадщину: 
«Оскільки вона виходить здалеку – від радянської системи корупції, 
яка була глибоко вкорінена в суспільстві і в умах кожного» [15]. 
Поділяючи цей тезис, треба рухатися далі і визнавати, що 
клієнтелізм, який створював фундамент радянського режиму, зали-
шається системоутворюючим каркасом бюрократичної політичної 
і соціально-економічної системи сучасної України. Причому, за 
часів Незалежності цей каркас суттєво зміцнився за рахунок 
надзвичайної концентрації фінансових ресурсів та інших мате-
ріальних активів у розпорядженні декількох тисяч сімей, що фор-
мують його соціальну базу. Як писав ще у 1996 році М. Афанасьєв, 
«феномен комуністичної клієнтарності, цей «великий німий» ра-
дянського способу життя, показує щось істотне в історичній 
мутації XX століття» [16]. 

З погляду руху від євразійської регіональної цивілізації до 
європейської, «Україна – лімітроф, проміжний, міжцивілізаційний 
простір між західною і російсько-євразійською цивілізацією» [1, 
с. 377],– вважає М. Михальченко і уточнює, що в духовно-мораль-
ному значенні Україна як регіональна лімітрофна цивілізація опи-
нилася «між тоталітарним, моноідеологічним і лжеморальним ми-
нулим і невизначеним, навіть невідомим, майбутнім, що фун-
кціонує у формі соціальної утопії (міфу) про багатопартійну, пра-
вову, демократичну державу, основи якої ще навіть не закладені» 
[1, с. 378]. 
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Утім, поняття гібридності або мутації передбачає те, що 
ознаки різних цивілізацій перебувають у певному співвідношенні. 
При цьому деякі з них домінують, ба більше, є базовими, пере-
бувають у фундаменті цивілізаційної системи. 

На нашу думку, Україна своїм корінням залишилася у радян-
ській, псевдокомуністичній цивілізації, основою якої є нефор-
мальні інститути клієнтелізму і непотизму. Хвиля декомунізації 
знесла її зовнішні, символічні ознаки, але залишила майже 
недоторканним фундамент соціально-економічної системи і гли-
бинні основи ментальності більшості суспільства. Зробити євро-
пейський вибір на рівні політичних заяв і навіть масової свідомості 
виявилося не тотожним цивілізаційній трансформації. Олігархія і 
корупція не є основою сучасного українського суспільства, але є 
надбудовою, яка паразитує на старій цивілізації, що розкладається. 
Безпорадність влади у боротьбі з корупцією пояснюється тим, що 
точиться боротьба із наслідками, а не з причинами, для усунення 
яких потрібна докорінна політична та економічна трансформація 
суспільства. 

Отримання безвізового режиму з ЄС, безумовно, прогресив-
ний крок у розвитку України, але для цивілізаційного статусу він 
має символічне значення: Коста-Рика, Гондурас і Малайзія давно 
мають безвіз з Євросоюзом, що не робить їх складовими євро-
пейської цивілізації. Чи не єдина вдала «реформа» за часів 
президентства П. Порошенка – зміни у Збройних силах України – 
після початку російської агресії поки що не є їх реформуванням, а 
лише відтворенням боєздатності на основі радянських зразків 
озброєння і чотирьох радянських військових статутів. 

Небезпека для стабільності суспільства, в тому числі чинної 
влади, полягає, зокрема, в щоденній маніпулятивній пропаганді, 
ейфорично, із захопленням, на рівні емоцій, чи свідомо і ра-
ціонально спрямованій на створення в масовій свідомості уявлення 
про те, що Україна вже перебуває в лоні європейської цивілізації: 
новини про нібито мільярдні інвестиції, що плануються, закор-
донні звітування українських делегацій про реформи, заяви про 
міжнародну підтримку України, гасла про європейськість України 
та її протиставлення Росії – створюють стан когнітивного дисо-
нансу у суспільній свідомості. Факти статистики і повсякденності 
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суперечать офіційним настроям у ЗМІ, а втрата відчуття реаль-
ності загрожує подальшому формуванню національної ідентич-
ності, що дістало поштовх від Революції Гідності, з одного боку, і 
агресії РФ – з іншого. Українці вже проходили одну епоху 
«постправди», коли їх переконували в тому, що вони живуть у 
країні розвинутого соціалізму, а сьогодні вони знову стають 
жертвами державної міфотворчості. Україна перебуває не стільки 
на шляху до Європи, скільки у спробах відірватися від радян-
ського минулого. Намагання створювати європейські інститути  у 
локальних сферах наштовхуються на супротив фундаментальних 
підвалин політичного режиму і економічної системи: поняття 
«реформи» взагалі є недоречним, оскільки функціонуюча система 
та її елементи повинні не реформуватися, а бути заміненими, 
трансформованими на принципово інші.Як стверджує Ю. Мацієв-
ський, Україна потрапила в «інституційну пастку ґібридності», яка 
полягає в неефективній сукупності політичних і економічних 
інститутів, які ніхто з головних гравців не зацікавлений змі-
нювати» [17, с. 33]. Для виходу з неї, на думку В. Полтеровича, 
«потрібна зміна фундаментальних (ресурсно-технологічних мо-
жливостей та макроекономічних характеристик системи чи 
організаційних (чинних законів та правил поведінки) чинників 
[цит. за: 17, с. 39–40], тобто суттєвих цивілізаційних цінностей, що 
покладаються у підвалини функціонування суспільства. 

У цивілізаційному дискурсі стратегічно Польща може і має 
розглядатися як потенційний конкурент України: співвідносні 
території і населення, розвинутий гірничо-металургійний ком-
плекс, досвід і виробничі ресурси у галузі машинобудування, в 
тому числі військового призначення, морські порти, рівень 
розвитку науки – ці та багато інших чинників ставлять дві ре-
гіональні цивілізації не на один щабель, але в один простір, 
горизонт виміру. 

Проте тактично як орієнтирна сучасному етапі розвитку для 
України слід розглядати не показники Польщі і, тим більше, Есто-
нії, Литви і Латвії, а Росії, Білорусі, Молдови і Азербайджану – 
саме ці країни, як свідчить наша матриця рейтингів, у багатьох 
напрямах є цивілізаційними конкурентами України і випереджають 
її на сучасному етапі. Простим і наочним свідченням цього є дані 
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про рівень життя, наведені у табл. 3. Наслідком такого становища 
є те, що за результатами опитування Центру Разумкова тільки 29% 
громадян України відчувають себе європейцями [18]. Пересічні 
люди, народ є головними суб’єктами цивілізаційного процесу, і 
вони оцінюють привабливість або переваги цивілізаційної моделі 
за повсякденними явищами: рівнем оплати праці, соціального 
захисту, громадянської безпеки. 

 
Таблиця 3 

 

Середньомісячні доходи населення постсоціалістичних 
 країн Європи, 2017 р.[19; 20] 

 

Країна Середня заробітна плата, USD Середня пенсія, USD 

Естонія 1313 434 

Латвія 1009 315 

Литва 903 286 

Росія 657 216 

Білорусь 402 159 

Молдова 288 64 

Україна 263 65 

 
Ані загальнонаціональний духовний мобілізаційний підйом на 

тлі Революції Гідності, ані агресія Росії, ані безвізовий режим і 
асоціація з ЄС не зламали негативного для України тренду до 
життєвого вибору значної частки її громадян. Прогалини україн-
ського законодавства припускають можливість отримання грома-
дянства іншої країни зі збереженням українського, але залишаєть-
ся неприємним фактом те, що «з моменту анексії Криму Росією та 
початку збройної агресії на Сході України навесні 2014 року 
кількість українців, які отримують паспорти РФ, щороку невпинно 
зростає. Згідно з офіційною російською статистикою, якщо у 
2014 році громадянами Росії стали 24,1 тис. українців, то у 2015-
му таких було 67,4 тис., а у 2016-му – 100,7 тис. Тобто, у 2014–
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2016 роках понад 192 тис. українців отримали російські паспорти» [21]. 
За результатами дослідження веб-сайта rabota.ua 41% українців 
запевнили, що готові поїхати в ЄС, щоб знайти кращу роботу, 31% 
учасників опитування хотіли б отримати за кордоном новий досвід 
у роботі, та найменша кількість – 28% українців вважає, що в 
Україні теж є можливість реалізувати себе [22]. Тобто життєвий 
вибір значної частини українців не збігається із цивілізаційним 
становищем країни. 

Якщо Україна за рейтингами залишається у пулі країн 
радянської цивілізації, це означає, що Україна негласно сповідує ті 
самі цінності і принципи, в іншому разі вона б залишила цей 
простір. У конкурентній боротьбі з іншими посткомуністичними 
країнами Україна обрала орієнтацію на абсолютний результат – 
вихід із замкнутого кола радянської цивілізації.  

Починаючи з 1991 р. між Україною і Росією відбувся ци-
вілізаційний розрив, унаслідок якого ці країни у формуванні своїх 
цінностей і зовнішньополітичних пріоритетів почали стрімко 
віддалятися одна від одної. Але українське суспільство не є мен-
тально та ідеологічно однорідним: майже щодня ЗМІ повідом-
ляють про побутові конфлікти, порушення громадського порядку у 
різних містах країни, що сталися на ґрунті протистояння україн-
ського і російського світогляду. В окупованих Росією Криму і 
окремих районах Донбасу значна частина населення, незважаючи 
на беззаперечні факти російської агресії та її наслідки, поділяє 
цінності «русского мира». А у Росії існує незначна, але свідома 
частина населення, яка, навпаки, розчарувалася в політичному 
режимі і поділяє євроінтеграційні прагнення України і європейські 
цінності загалом.  

Ще однією зацікавленою спільнотою у найближчому оточенні 
України, яка спостерігає за війною цивілізацій, є Білорусь. 
Колишній кандидат у президенти Білорусі, політв’язень, лідер 
партії «Білоруська Християнська Демократія» Віталь Римашев-
ський зазначає, що рейтинг В. Путіна становить 65%, О. Лука-
шенка – 28-30%, П. Порошенка – 2,4%, і підкреслює, що населення 
країни перебуває під впливом російської пропаганди, а «мента-
літет білоруської влади – це менталітет радянських чиновників. 
Часи сталінського періоду СРСР для наших чиновників – ідеал… 
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вони Захід та сучасну цивілізацію вважають як щось інопланетне 
та вороже. Білоруська влада намагається налагодити відносини з 
ЄС, Україною та зберегти колишні відносини з РФ, не трансфор-
муючи існуючу соціально-економічну модель Білорусі. Це завдан-
ня, яке навряд чи можна виконати» [23]. На тлі зниження темпів 
зростання, рівня життя і непослідовної ідеологічної позиції керів-
ництва країни населення Білорусі перебуває у розпачі щодо 
власного цивілізаційного (на рівні повсякденності – ціннісного, 
світоглядного) вибору. Хоча ж, на нашу думку, враховуючи 
тотальну залежність Білорусі від Росії, можна говорити про те, що 
Білорусь потрапила в цивілізаційну пастку, вихід з якої не 
залежить від політичної волі народу або еліт та є можливим тільки 
за однієї умови – припинення існування Росії як держави в 
існуючому вигляді. 

Для усіх цих прошарків людей та їх нащадків точиться 
грандіозна конкурентна боротьба між двома регіональними 
цивілізаціями, що обрали різні фундаментальні принципи і 
напрями розвитку – українсько-європейською і російсько-євразій-
ською. Головним чинником реінтеграції Криму і тимчасово окупо-
ваних територій Донбасу у склад України має бути перемога у 
цивілізаційній свідомості більшості місцевого населення, яке 
повинно переконатися, що саме Україна обрала шлях прогресу. 
Поки що Україна у цій боротьбі для пересічної людини, на жаль, 
непереконлива, про що свідчать, зокрема, дані, наведені у таблиці 2. 

Отже, на сучасному етапі розвитку основним конкурентом 
України у спробах доведення переваг обраної стратегії зали-
шається Росія. Але це є відносна конкуренція, коли метою 
боротьби є досягнення певних переваг перед конкурентом, не 
максимізація результату, а використання усіх інструментів і 
методів заради того, щоб конкурент залишився позаду, навіть 
ціною втрати частини власних потенційних досягнень. Прикладом 
можуть бути економічні санкції або обмеження громадянських 
свобод щодо громадян іншої країни або їх частини. Показники 
соціально-економічного стану і добробуту населення України на 
певному етапі розвитку можуть виявитися кращими за російські не 
завдяки перевагам обраної стратегії, а внаслідок погіршення 
ситуації в Росії. Тому важливою є конкуренція абсолютна, коли 



 

53 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

конкуренти рухаються в однаковому цивілізаційному напрямі, і ті, 
хто йде попереду, завдають орієнтири ар’єргарду. При цьому зав-
дання будь-якої шкоди конкурентам на користь здобуття переваг 
втрачає сенс, оскільки спрямовує частину ресурсів не на розвиток, 
а на компенсацію втрат, завданих у відповідь на блокування 
розвитку іншої сторони. 

Утім, не можна заперечувати, що в окремих галузях і 
напрямах в Україні відбуваються зміни, які наповнюють змістом 
євроінтеграційне спрямування розвитку країни. Навіть отримання 
безвізового режиму з ЄС або співробітництво з МВФ мають не 
тільки безпосередній результат, але й певні зміни в правовій базі, 
стандартах, формуванні нових інститутів. У своєму русі у бік 
Європи Україна має знаходити нові реальні орієнтири, кон-
курентні переваги і форми взаємовідносин з тими країнами, які 
відірвалися від соціалістичного минулого. З усіма позитивними 
застереженнями щодо «співпраці» і «добросусідства» ці взаємо-
відносини в одному з вимірів мають конкурентний характер. 

І знову ж таки, не Польща є безпосереднім конкурентом 
України, як не можуть бути суперниками атлети різних вагових 
категорій або ступеня підготовки: арифметичний розрахунок дово-
дить, що за умов збереження Польщею нинішніх темпів 
економічного зростання Україна у разі збільшення ВВП на 4% 
щорічно (як прогнозує у середньостроковому плануванні уряд 
В. Гройсмана) дожене Польщу за ВВП на душу населення у 2080 році.  

Аутсайдерами цивілізаційних перегонів від соціалізму у бік 
європейської цивілізації, крім України, є Грузія, Молдова, Болгарія 
і Румунія. Порівняно незначні природні (підземні, лісові, водні) 
ресурси і невелика чисельність населення Болгарії, Молдови і 
Грузії обмежують їхній статус конкурентів України окремими 
напрямами і секторами цивілізаційного комплексу.  

Утім, наведені на рис.1 і у табл. 2 дані підказують, що поза 
увагою науковців і політиків, на яку заслуговує, залишається 
Румунія, також, до речі, сусідня, як і Польща. Насамперед, Руму-
нія повинна привертати увагу через те, що відрив цієї країни у 
рівні життя від України виявляється найменшим, порівняно з 
іншими постсоціалістичними і неавторитарними країнами Східної 
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Європи.Тобто – це реальний орієнтир і реально досяжний 
конкурент. 

Конкурентний характер взаємовідносин України і Румунії вже 
склався, історично об’єктивно став фактом, хоча і перетнув межу 
від недовіри і спорів до добросусідства: «Взявши свого часу курс 
на європейську інтеграцію, керівництво України у дипломатичній 
грі завжди робило ставку на Польщу та країни Балтії, нехтуючи 
досить перспективним румунським напрямом розвитку спів-
робітництва. При цьому українські політики керувалися тим, що 
Польща і Литва після розпаду Радянського Союзу завжди пози-
ціонували себе як партнерські нам держави, які на міжнародній 
арені традиційно змагалися за пріоритетне право першими 
втягнути Україну у сферу інтересів ЄС. Водночас Румунія того 
періоду являла собою, скоріш за все, конкурента нашої країни у 
Чорноморському регіоні, аніж зовнішньополітичного партнера. І 
Румунія, і Україна стереглися одна одної, вбачаючи у діях 
опонента загрозу для національної безпеки. … Україна не виявляє 
ініціативи щодо розширення двосторонніх контактів з офіційним 
Бухарестом, а Румунія у світлі останніх подій в Україні намагаєть-
ся вибудовувати ці відносини, керуючись виключно своїми 
інтересами та інтересами третіх країн» [24], – зазначає П. Горін, 
навіть із урахуванням результатів і наслідків візиту, що відбувся 
після семирічної паузи, румунського президента до України у 
березні 2015 р. 

Не можна сказати, що українські науковці оминають увагою 
українсько-румунські відносини: різні аспекти взаємодії України і 
Румунії предметно і глибоко досліджені у роботах Ю. Волощук, 
М. Дністрянського, С. Гакмана, А. Круглашова, Ю. Марчук та ін. 
Значний внесок у дослідження і наукове співробітництво між 
ученими двох країн робить Науково-дослідницький інститут 
європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. Утім, 
більшість досліджень зосереджена на проблематиці транскордон-
ного співробітництва, кооперації в екологічній, енергетичній, 
безпековій та економічній сферах, на вивченні українсько-румун-
ських відносин в історичному контексті, на румунському досвіді 
боротьби з корупцією, проте проблема румунсько-української 
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цивілізаційної взаємодії, зокрема, конкуренції, залишається майже 
недослідженою. 

На нашу думку, прагнення до зовнішньополітичного парт-
нерства, співпраця у торгівлі, розв’язанні екологічних проблем, 
транскордонне співробітництво і культурний обмін між Румунією і 
Україною не перекреслюють усвідомлення і розуміння здорової 
конкуренції, суперництва країн у різних напрямах і предметних 
сферах. Багатоманітність і суттєвість цих напрямів у своїй 
цілісності формують конкурентне поле двох європейських ре-
гіональних цивілізацій.У назві круглого столу, що відбувся у 
жовтні 2008 року в Київському Інституті проблем управління імені 
Горшеніна «Українсько-румунські відносини в ХХІ ст.: добро-
сусідство чи суперництво?», вкралася методологічна помилка: 
добросусідство і суперництво не є контрадикторними поняттями, 
вони одночасно можуть відбивати реальний стан взаємодії 
суб’єктів, і нехтувати одним з них – означає втрачати розуміння 
одного з мотивів прогресивних дій. 

На відміну від інших сусідніх країн, конкуренція України з 
якими, за винятком Росії, має секторальний характер, румунська 
регіональна цивілізація гостро протистоїть українській у комплексі 
напрямів і предметних сфер, що пояснюється історичними, 
геополітичними, географічними, природними, демографічними та 
іншими чинниками. 

В останні роки увагу міжнародників і політологів привертає 
політично-економічний східноєвропейський союз, що формується 
на так званій Балто-Чорноморській осі і до якого Україна, що не є 
членом ЄС, тим не менш прагне доєднатися. Проте поки що 
непомітним, але, на нашу думку, більш перспективним для 
України є інший напрям. Південне підчерев'я Чорного моря займає 
мусульманська Туреччина, яка поглиблює свої протиріччя із 
Європою і дрейфує до автократії та зміцнення співробітництва з 
російською євразійською цивілізацією. Натомість на чорномор-
ській півночі, майже на одній географічній паралелі, формується 
регіональна цивілізація, об’єднуючими силами якої є православ’я і 
вихід до Чорного моря: Румунія, Болгарія, Молдова, Україна і 
Грузія, останні три з яких, до того ж, перебувають у рівному стані 
асоційованого членства в ЄС. Враховуючи небезпідставність 
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можливості майбутнього розпаду Російської Федерації, разом з 
Кубанню ці регіональні цивілізації формують єдиний нерозривний 
географічний і цивілізаційний простір. І питання про лідерство на 
ньому незабаром стане на порядку денному. 

Врегулювання придністровської проблеми не відбулося ані за 
«планом Ющенка», ані у форматах «2+1» і «5+2», але у віднов-
ленні цілісності Республіки Молдова вкрай зацікавлені Румунія і 
Україна, які виступають конкурентами за лаври того посередника, 
дипломатичні і креативні ідеї якого разом із інтенсивністю зусиль 
призведуть до розв’язання проблеми. Український учений 
В. Коцур справедливо і слушно формулює можливі перешкоди на 
цьому шляху, які, на нашу думку, мають загальний і системний 
характер щодо втілення Україною переможних конкурентних 
стратегій: «На жаль, до цього часу Україна не має необхідної 
ресурсної бази для втілення власних ініціатив. Дії української 
сторони стосовно врегулювання придністровського конфлікту 
відбуваються або у фарватері політики Євросоюзу, або є такими, 
що не суперечать позиції РФ, що має як позитивні, так і негативні 
наслідки. До останніх належить втрата Україною своєї ініціатив-
ності в цьому питанні» [25]. Взагалі необхідно акцентувати на 
тому, що проблема суб’єктності української регіональної цивілі-
зації, а також ролі суб’єктивних чинників у реалізації стратегій 
розвитку є однією з ключових у визначенні цивілізаційного 
майбутнього України, але її розв’язання виходить за предметне 
поле нашої статті. 

Дунай, на якому, серед іншого, розташовані чотири європей-
ські столиці, як головний судновий хід «Дунай–Чорне море» є 
безпосереднім предметом конкуренції Румунії і України: «між 
Україною та Румунією триває жорстка конкуренція, зокрема, за 
розробки вуглеводневих ресурсів на Чорноморському шельфі, а 
також за судноплавні канали в дельті Дунаю. Введення Україною в 
експлуатацію каналу Дунай–Чорне море в гирлі Бистре (3,1 км.) 
позбавило Румунію статусу монополіста в цій сфері, створило 
альтернативу румунським каналам для річкових перевезень і 
становить значну конкуренцію, оскільки вартість проходження 
територією українського транспортного шляху нижча за румунську 
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на 40%, і судноплавство можливе не тільки вдень, але й вно-
чі» [26, с. 39]. Не підлягає сумніву, що, незважаючи на формальне 
правове узгодження питань судноплавства у гирлі Дунаю між 
Румунією і Україною, економічна конкуренція з метою пере-
орієнтації вантажопотоків на свої порти триватиме між країнами і 
надалі. 

Морські порти Румунії і України є воротами у Європу з боку 
Чорного моря, і поки що за обсягами вантажного транзиту Україна 
поступається Румунії. Заборона транспортування американського 
скрапленого газу через протоки Босфор і Дарданелли, що контро-
люються Туреччиною, вірогідно, є питанням часу. Але так само як 
є питанням: румунські чи українські порти свого часу виявляться 
готовими для його прийому і подальшого транзиту у Східну 
Європу? Таким чином, розгортатиметься конкуренція за право 
транзиту газу зі США, і справа тут, звичайно, не тільки у 
почесності. 

Сільське господарство і виробництво продуктів харчування з 
доданою вартістю становлять важливу частку у ВВП Румунії і 
України. В низці сегментів: виробництво фруктів і овочів, 
винограду, вина – дві країни виступають прямими конкурентами 
на різних, передусім європейських, ринках збуту. 

Румунія є найменш залежна країна Східної Європи від 
постачання вуглеводнів з Росії, і у цьому є взірцем для України, 
яка теж має значні власні джерела нафти і газу. Водночас, обидві 
країни є транзитерами вуглеводнів у Центральну і Східну Європу, 
причому потенційно не тільки з Росії і США, але й із Закавказзя. 

Обидві країни пишаються своєю культурно-історичною спад-
щиною і внутрішніми туристичними ресурсами, натомість зали-
шаються на узбіччі світових туристичних потоків. Незважаючи на 
певні зусилля держави, Україна перебуває на початковому етапі 
створення міжнародного бренда країни – і те саме можна сказати 
про Румунію. 

Нарешті, політично делікатною і досить чутливою проблемою 
двосторонніх відносин між Україною і Румунією є питання на-
ціональних меншин по обидва боки взаємного кордону: 
«соціально-політичні умови для збереження своєї самобутності, 
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які створені для етнічно румунського населення, в Україні є 
значно кращими, ніж в етнічно українського населення Румунії. 
Водночас лояльність етнічних українців до румунської держави є 
значно вищою, ніж лояльність етнічних румунів – до української. 
Про це свідчить і діяльність громадських організацій, і рівень 
вимог, який висувається з їхнього боку. Така асиметрія в ста-
новищі та політичній активності етнічних меншин, безперечно, не 
сприяє врівноваженню відносин. Але і в цих питаннях можна 
знайти позитивні варіанти вирішення за наявності доброї волі» [27, 
с. 104]. Причому ці пошуки роблять дві країни саме конкурентами 
у результативності державних політик підтримки меншин і 
формування умов для їх впливу на вирішення питань, що входять 
у коло національних інтересів. З урахуванням невпинного втручан-
ня у ці процеси одвічного конкурента України – Росії – ця 
конкуренція час від часу загострюється і ускладнюється. 

Таким чином, викладені у статті тези та аргументи 
дозволяють дійти таких висновків: 

Цивілізаційна конкуренція, в якій бере участь Україна, має 
розглядатися у двох аспектах. У напрямі руху від комуністичної до 
західної цивілізації головним конкурентом залишається російська 
європейсько-азіатська цивілізація, суперництво з якою через кон-
фліктну форму взаємодії дійшло до крайньої форми розв’язання 
протиріч – війни. У європейській площині українській цивілізації 
головну конкуренцію у найближчій перспективі становитиме ру-
мунська регіональна цивілізація, що пояснюється комплексним 
характером напрямів конкуренції, співвідносністю потенційних 
ресурсів і близькістю сучасного рівня і способу життя. Цивіліза-
ційне лідерство у регіоні не є лише природним наслідком розвитку 
країни на шляху розв’язання внутрішніх політичних і соціально-
економічних проблем, але, насамперед, результатом свідомого 
цілепокладання за це лідерство у конкурентній боротьбі і відпо-
відних зусиллях задля досягнення поставленої мети. Значними 
перешкодами для України у цьому є, зокрема, комплекс меншо-
вартості і брак суб’єктності у формуванні і реалізації своєї власної 
стратегії євроінтеграції. 
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Зореслав Самчук  
 

ПОВЕРНЕННЯ ЕПОХИ REALPOLITIK: 
ПРИНЦИП ЗАДОВОЛЕННЯ ПРОТИ  

ПРИНЦИПУ РЕАЛІЗМУ 
 
Історії відомі різні стратегеми досягнення суспільно-

політичної мети. Втім, найбільш поширеною є дихотомія 
принципів задоволення та реалізму. Вона віддзеркалює абсолютну 
більшість зусиль як окремих політичних акторів, так і політичних 
режимів і навіть політичних династій. Протистояння цих двох 
принципів є однією з найбільш резонансних інтриг, яка приковує до 
себе увагу інтелектуалів від часів зародження суспільно-
політичної сфери.  

Ключові слова: суспільно-політична сфера, стратегами 
досягнення суспільно-політичної мети, принцип задоволення та 
принцип реалізму, мегатреди розвитку, фактори ефективності 
держави.  

Samchuk Z. F. Return of the Realpolitik Era: Satisfaction 
Principle vs. Principles of Realism. History knows different strategies 
for achieving social and political goals. However, the dichotomy of 
satisfaction principles and principles of realism is the most widespread. 
It reflects the absolute majority of the efforts of both separate political 
actors and political regimes and even political dynasties. The existing 
confrontation between these two principles is the most resonant 
intrigue that deserves attention from the time of the birth of the social 
and political spheres. 

Key words: social and political spheres, strategies for achieving 
social and political goals, satisfaction principle and principles of 
realism, megatrends of societal development, factors affecting the 
efficiency of the State. 

 

                                           
 Самчук Зореслав Федорович – доктор філософських наук, головний 

науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. 
І.Ф. Кураса НАН України.   
 



 НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Випуск 2 (94)  
 

62 

«Реальність – це те, що є насправді. Все інше належить до 
категорії приватних думок і припущень. Сутність проблеми 
полягає в тому, що думки відображають не безпосередній досвід, 
а лише наше тлумачення подій і явищ. Якщо ми ототожнюємо з 
істиною і реальністю своє тлумачення подій, то живемо не в 
реальності, а в сконструйованому своєю свідомістю світі. 
Спочатку ми в довільний спосіб витлумачуємо події, людей і 
явища, а потім живемо в світі, який складається з наших ілюзій 
щодо цього світу» 

Барбара Бергер, Ментальні закони 
 
Змістовну квінтесенцію дихотомії принципів задоволення та 

реалізму варто структурувати принаймні за трьома сегментами: 
загальнотеоретичним, глобально-прикладним і локально-приклад-
ним (себто українським, а саме: яке значення принцип реалізму в 
політиці мав і має для України пострадянського періоду). Цілком 
природно розпочати із загальнотеоретичного рівня заявленої теми.  

У широкому сенсі дихотомія принципів реалізму та задово-
лення об’єктивно й закономірно асоціюється з психологічною сфе-
рою знань. Зокрема, соціальні психологи аргументовано стверджу-
ють, що життєдіяльність кожної людини розгортається в силовому 
полі двох взаємопоборюючих принципів – задоволення та реаліз-
му. Принцип реалізму спонукає кожного з нас до максимально 
послідовного й вичерпного врахування тих факторів і чинників, 
які визначають причинно-наслідкові зв’язки й саму логіку проце-
сів, що відбуваються як на індивідуальному, так і надіндивідуаль-
ному рівні. Але оскільки життєві реалії містять чимало негативу, 
амбівалентності й непереборних протиріч, які призводять до 
небажаних фрустрацій і неврозів, то людина часто вдається до 
послуг принципу задоволення, засобом якого створює віртуальну 
«зону комформу», де весь негативізм витіснений і заретушований, 
а кожна пожежа «йде за планом».  

Отто Бісмарк попереджав про небезпеку будівництва повітря-
них замків: ці будівлі легко звести, однак найважче зруйнувати, а 
коли руйнування все-таке відбувається, то під уламками часто 
гине найголовніше – сенс життя. Здавалося б, пересторога Бісмар-
ка бездоганна, але Гертруда Стайн спромоглася зробити істотне 
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уточнююче зауваження: безперечно, адекватне сприйняття життє-
вих реалій врешті-решт робить нас вільними, але попередньо воно 
може довести нас до сказу.  

Карен Хорні належить уже класичне визначення неврозу: 
ситуація контраверсійних альтернатив, кожна з яких містить для 
суб’єкта приблизно однаковий рівень негативізму. Тобто вибір на 
користь кожної з таких альтернатив у будь-якому разі залишає по 
собі негативний психологічний і загалом буттєвий фон, що, влас-
не, й утворює визначальну онтологічну передумову неврозу. Аби 
уникнути такого небажаного сценарію розгортання подій, суб’єкт 
спочатку спонтанно й підсвідомо, а згодом значною мірою 
усвідомлено й цілеспрямовано формує прийнятну альтернативу – 
щоправда, вона має лише віртуальні, уявні, стимуляційні ознаки, 
слугуючи прихистком від небажаних реалій.  

Аналітики наполягають, що попри парадигмальну конфрон-
таційність і навіть значною мірою несумісність «рафінованої 
реальності» у форматі принципу реалізму та «паралельної реаль-
ності» у вигляді принципу задоволення обидва екзистенційні під-
ходи хоч і суперечливо, проте так чи інакше неусувно співіснують 
на рівні кожного індивіда. Більше того, таке співіснування є 
атрибутивною ознакою не лише індивідуального, а й будь-якого 
надіндивідуального рівня масштабування – корпоративного, ген-
дерного, вікового, етнонаціонального, суспільно-політичного, куль-
турно-цивілізаційного і навіть глобального. Це зауваження 
означає, що з принципами реалізму та задоволення має справу не 
лише психологія, а й будь-яка інша сфера знань, яка оперує 
людиноємними явищами і процесами. Слід також зазначити, що на 
кожному з надіндивідуальних рівнів масштабування практична 
реалізація принципів реалізму та задоволення має свої особли-
вості, а «дистанція несумісності» між обома принципами може 
коливатися в широкому діапазоні [25, с. 422–423].  

Значущість практично для кожної мислячої істоти фактора 
тенденційності й упередженості актуалізує потребу виразного 
позиціонування: безкомпромісно протистояти чи капітулювати в 
надії отримати особисті переваги, критично розвінчувати чи 
надати мовчазну підтримку – ось лише деякі з можливих 
поведінкових стратегем. Однозначної відповіді на такі питання не 
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мали навіть індивіди з надзвичайно потужним особистісним 
стрижнем. Тим більше, що часто щирого й рішучого бажання 
здійснити виразне позиціонування вочевидь недостатньо. Доволі 
симптоматичним у контексті ілюстрації цієї тези є визнання 
Мозеса Мордехая Леві, відомого світу як Карл Маркс, що інерція 
мисленнєвих стереотипів є тим єдиним ворогом, перемогу над 
яким йому, попри перманентний намір, так і не вдалося здобути.  

У контексті розмежування «наук про природу» (природничих 
наук) та «наук про дух» (гуманітарних наук) наприкінці ХIХ сто-
ліття В. Дільтей ввів поняття «соціальна реальність», котре згодом 
набуло широкого застосування в працях А. Шютца, П. Бергера, 
Т. Лукмана, які включали в це поняття не лише суб’єктивні 
уявлення, а й елементи віри та вигадки.  

У політиці принцип реалізму найбільш вичерпно втілений у 
теорії й практиці такого концептуально багатоманітного явища, як 
Realpolitik. Предметне оперування політологічним концептом 
Realpolitik передбачає врахування поліаспектності (особливо на 
прикладному конкретно-історичному рівні) різних версій і від-
галужень цього концептуального підходу, а також загалом неодно-
значність його смислового навантаження. Отже, говорячи про 
повернення епохи Realpolitik, ми матимемо на увазі не якийсь 
конкретний різновид зазначеного явища, а загальну запитаність 
сучасністю базових принципів Realpolitik, усвідомлення 
необхідності прийняття фундаментальних рішень у сфері політики 
на підставі аналізу сукупності тих ключових факторів, які 
визначають онтологічний рельєф політичної дійсності.  

Згідно з таким концептуальним засновком, суб’єкт політичної 
процесуальності, який якомога ретельніше й зваженіше враховує 
зазначені реалії, отримує конкурентні переваги й значно більше 
шансів на успіх, ніж той, хто ігнорує такі реалії. Щоправда, це не 
означає, що принцип задоволення в сучасній політиці зовсім 
приречений: насправді навіть політичний курс рафінованого 
реалізму свідомо й цілеспрямовано залишає чималі сегменти 
життєдіяльності, які «віддані на відкуп» політичному ідеалізму, 
ілюзіонізму і міфології. Здебільшого це стосується «політики для 
внутрішнього вжитку», політичної ідеології і пропаганди тощо.  
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Концептуальним антиподом політичного реалізму (Realpolitik) 
вважається політичний ідеалізм (Idealpolitik). Змістовний вододіл 
між політичним реалізмом та політичним ідеалізмом різні аналі-
тики здійснюють за різними критеріальними маркерами. Найбільш 
виразною є демаркація за двома факторами. Перший стосується 
міри суверенності, самодостатності політичної сфери суспіль-
ного буття: якщо політична сфера справді суверенна, то в своїй 
діяльності вона може й повинна відштовхуватися від власних 
пріоритетів і преференцій, не обмежуючи себе ідеологічними, 
етичними та аксіологічними побажаннями і табу. Саме такою є 
позиція політичного реалізму.  

Представники реалістичної парадигми світової політики вихо-
дять з того, що основним генеалогічно зумовленим прагненням 
кожної повноцінної держави є забезпечення власних інтересів. Це 
положення було виразно концептуалізоване в книзі Г. Моргентау 
«Політичні відносини між націями: боротьба за вплив і світ» 
(1948), в якій зазначалося, що в сфері політичної дійсності держав-
ний інтерес повинен панувати над усіма абстрактними ідеями, 
альтруїстичними та морально-етичними принципами. Ідеологічні, 
етичні й аксіологічні пріоритети не завжди підлягають реалізації в 
практичній площині з тієї причини, що тут зосереджено безліч 
чинників і політичних сил, які сповідують різні, а інколи й узагалі 
протилежні політичні цілі. Зважаючи на цю обставину, «реальна 
політика» функціонує на основі компромісів, договорів, часткових 
відступів від фундаментальних позицій. Усе це сприймається як 
необхідний проміжний етап успішного досягнення мети за нових 
умов.  

Головним критерієм «реальної політики» вважається ефектив-
ність і результативність. На думку послідовників принципу реаліз-
му, кожній державі слід прагнути до створення такого балансу сил, 
який відповідає трьом вимогам: по-перше, гарантує їй безпеку; по-
друге, виконує функції стримуючого механізму в умовах конку-
ренції і/або силового протистояння; по-третє, за такого балансу 
сил ця держава отримує перевагу.  

Формально не заперечуючи буттєвого суверенітету політич-
ного сегмента суспільної життєдіяльності, прихильники політич-
ного ідеалізму наполягають, що такий суверенітет є відносним і 
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частковим, тому доцільно говорити радше про функціональну 
автономію, а не про повноцінну самодостатність політики як скла-
дової складного конгломерату суспільної дійсності. В такій систе-
мі світоглядних координат політична сфера суспільних відносин 
не може ігнорувати ідеологічні, моральні, аксіологічні та інші 
приписи і рекомендації. Точніше, сама можливість ігнорування, 
безперечно, існує практично за будь-яких обставин, однак вдава-
тися до її послуг не варто хоч би з прагматичних міркувань, акцент 
щодо яких постійно педалює політичний реалізм.  

Другий маркер критеріальної демаркації політичного ідеаліз-
му та політичного реалізму частково похідний від першого: він 
простежується на рівні відповіді на запитання, чим є політика – 
грою з нульовою сумою чи грою, яка перевищує нульову 
позначку. Прихильники реалізму наполягають на нульовій сумі, 
позаяк, на їхню думку, в політиці будь-яке посилення однієї 
позиції відбувається за рахунок симетричного послаблення позиції 
опонента, суперника. Вони концептуалізовали «дилему безпеки»: 
поліпшення status quo у сфері безпеки однієї країни є можливим 
лише внаслідок погіршення безпеки іншої (інших) країн. Таким 
чином, на міждержавному і глобальному рівні безпека постає 
своєрідною грою з нульовою сумою (як результуючий ефект 
поліпшення одних позицій і симетричного погіршення інших).  

Натомість прихильники політичного ідеалізму наполягають на 
принциповій можливості політики як гри з позитивною, а не 
нульовою сумою: вони відштовхуються від спорідненості чи 
принаймні ситуативного збігу інтересів суб’єктів політичних 
процесів, що відкриває можливості для кумулятивного ефекту, а 
не лише для взаємного поборювання. Між іншим, ідея врегу-
лювання міждержавних відносин у формі колективної безпеки 
віддзеркалює концептуалістику політичного ідеалізму, згідно з 
якою, попри істотні відмінності, всі держави об’єднані (часто 
навіть неусвідомлено, латентно і спонтанно) спільною метою у 
вигляді безпеки, адже нестабільність і війни завдають величезних 
збитків і призводять до астрономічних витрат ресурсів. Прина-
гідно зазначимо, що рівно століття тому американський президент 
В. Вільсон сформулював 14 покрокових механізмів повоєнного 
врегулювання, в яких були концептуалізовані погляди ідеалістів у 
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форматі доцільності створення системи колективної безпеки в 
глобальному масштабі.  

Послідовники політичного реалізму не заперечують принци-
пової можливості споріднених інтересів суб’єктів політичних 
процесів, але при цьому наголошують, що така гіпотетичність в 
абсолютній більшості випадків стає жетвою цілого комплексу 
політичних реалій, які стають на заваді реалізації такого потен-
ціалу на практиці. Треба визнати, що політичний реалізм у цьому 
контексті оперує доволі переконливим аргументаційно-ілюстра-
тивним інструментарієм. Приміром, якщо вже навіть такі амбітні 
проекти, як Ліга Націй і ООН довели свою недієздатність у 
кризових ситуаціях, задля ефективного реагування на які вони, 
власне, й були створені, то покладати надії на систему колективної 
безпеки в глобальному масштабі вочевидь безглуздо. Точніше, 
можливість раціонального зерна для реалізації такої теорії на 
практиці зберігається лише за умови однополюсного світу, в якому 
безроздільно домінуватиме одна super power, яка визначатиме 
«правила гри» і здійснюватиме арбітраж за їх дотриманням. Але 
чи варто такий світопорядок називати «системою колективної 
безпеки», адже мета безпеки досягається не колективними зусил-
лями, а фактично зовнішнім щодо цієї системи арбітражем.  

У політичного реалізму чимало концептуальних антиподів. 
Одним із них вважається політичний фікціоналізм. Сутність кон-
цепції фікціоналізму Ганса Файхінгера можна лаконічно сформу-
лювати в такому вигляді: з причин багатоманітності й поліаспект-
ності світ, у якому нам доводиться жити, значною мірою недоступ-
ний пізнанню, тому об’єктивно він постає для кожного з нас тим 
чи іншим симбіозом фікцій, які мають статус взаємодоповнюючих 
версій дійсності [36, с. 184–185]. Зрозуміло, таке тлумачення фено-
мену фікціоналізму не має нічого спільного зі свідомою чи 
підсвідомою фальсифікацією дійсності в цілому або окремих 
фактичних даних. Фікціоналізм постає своєрідним метафізичним 
хрестом, який практично кожна сфера знань змушена нести з 
огляду на невиразність буттєвого рельєфу і непередбачуваність 
взаємовпливів різних факторів. Між іншим, багатьма дослід-
никами саме книга Файхінгера «Philosophy of «As If» вважається 
своєрідним концептуально-методологічним прологом популярного 
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в наш час на Заході методу case-studies, сутність якого полягає в 
удосконаленні рівня оволодіння предметом на підставі тренінг-
аналізу вірогідних сценаріїв розвитку подій.  

Друге дихання політичний фікціоналізм дістав після опублі-
кування книги Ф. Лаку-Лабарта «Фікція політичного» [34], в якій 
автор, зокрема, зазначав, що дуалізм сущого та належного 
провокує химерні мутації смислової демаркації дійсності, фактич-
но призводячи до дисенсусу – порушення або втрати смислової 
виразності, визначеності й стрункості. Світоглядна і цілепокла-
даюча дезорієнтація є результатом передовсім дискредитації узви-
чаєних образів і стереотипів соціальної буттєвості (належного), 
новітнім досвідом суспільно-політичного праксису (дійсного), 
внаслідок чого чіткість смислових меж істотно розпорошується, а 
ключові денотати* суспільного буття набувають суперечливих 
ознак, виявляються спростованим перебігом суспільно-політичних 
подій.  

Основне табу принципу реалізму – не сприймати бажане за 
дійсне. Щоб виявитися на рівні цієї вимоги, треба щонайменше 
бути спроможним здійснювати чітку демаркацію бажаного та 
дійсного, розуміти сутність і необхідність такої демаркації. Згідно 
з принципом реалізму, апріорні й трансісторичні пріоритети в 
політиці є згубними, а тому – неприйнятними: ієрархію бажань 
має формувати рельєф конкретно-історичних можливостей. Свої 
зусилля слід скеровувати на досягнення такої мети, яка поєднує в 
собі найвищий рівень бажаності та реальності її досягнення за 
наявних умов.  

Онтологічну основу Idealpolitik утворює романтичний утопізм 
і конформізм. Причому, це, по-перше, конформізм вузькокон’юнк-
турний; по-друге, конформізм у режимі так би мовити тут-і-тепер; 
по-третє, конформізм, який навіть у середньостроковій перспек-
тиві (не говорячи вже про віддалені горизонти) є збитковим, про-
грашним, а в окремих випадках узагалі фатальним.  

Між іншим, часто особливості політичного реалізму розгля-
даються крізь призму дихотомії романтики та прагматики в 
політиці. Як влучно зауважив Генрі Кіссінджер, кожен з нас так чи 

                                           
*Денотат (від лат. denoto – означаю) – предметне значення імені чи знаку.  
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інакше романтик, і цей романтизм цілком закономірно певною 
мірою поширюється на уявлення про політику, про дійсне і 
належне в політиці, але не варто ставати заручником наївності: 
навіть романтичні потреби в політиці найліпше задовольняються в 
прагматичний спосіб [16, с. 133].  

Некоректно вважати, що Realpolitik оперує лише поточними, 
тут-і-тепер політичними реаліями, ігноруючи сфери перспектив, 
вірогідностей і можливостей: ні, представники цієї політичної док-
трини достеменно усвідомлюють, що реалізація будь-якого потен-
ціалу не відбудеться спонтанно й автоматично – її матеріалізації, 
безперечно, треба сприяти, а за відсутності бажаного на рівні 
мисленнєвих процедур, тактичного й оперативного планування 
реалізація таких планів виявиться або вкрай сумнівною, або й 
узагалі неможливою.  

Ключова відмінність послідовників Realpolitik полягає в тому, 
що, оперуючи навіть найбільш віддаленою від буттєвих реалій 
віртуалістикою, вони відштовхуються лише від об’єктивних і 
закономірних явищ і тенденцій, розуміючи, що кожен перехід від 
дійсного до можливого є результатом послідовного, інкременталь-
ного еволюціонування деякого наявного status quo. Тому для 
початку такий status quo треба виявити, а також визначити як 
вірогідні вектори його еволюціонування (відповідно до принципу 
розвитку), так і фактори, чинники, засоби, що детермінують його 
перспективістську динаміку. А далі – справа техніки, дії за прин-
ципом піаніно: натискаючи на відповідні клавіші (тобто стимулю-
ючи певні чинники), отримуємо необхідну музику (досягаємо 
потрібних політичних результатів, які донедавна належали сфері 
не реального, а лише віртуального).  

Поняття Realpolitik було введене в обіг суспільних дисциплін 
у 1853 році Людвігом фон Роше, який використав його для 
акцентування уваги на онтологічній суверенності й самодостат-
ності політичної сфери, яка – з огляду на цей свій статус – не 
зобов’язана ставити свої плани і дії в залежність від ідеологічних, 
моралістичних, аксіологічних та інших вимог, а може й повинна 
діяти відповідно до власних пріоритетів (насамперед практичного 
ґатунку, тобто того, що є можливим за конкретно-історичної 
системи координат) [9, с. 370]. Невдовзі перший канцлер Німець-
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кої імперії Отто фон Бісмарк екстраполював концептуалістику 
Realpolitik на сферу державного політичного курсу.  

Утім, світоглядна традиція Realpolitik сягає ще давньогрець-
кого історика Фукідіда, який обґрунтував пріоритет компроміс-
ного балансу інтересів між грецькими полісами. Видатний історик 
часів античності зауважив, що коли такий баланс існував, тоді 
греки давали відсіч навіть значно сильнішим ворогам, а коли 
легітимність балансу заперечувалася чи ставилася під сумнів, тоді 
всі ставали легкою здобиччю зовнішньої експансії. Від часів 
Фукідіда традиція Realpolitik в різних модифікаціях продовжилася 
в творчості таких мислителів, як Вільгельм фон Оккам (ідеться про 
принцип економії), Томас Гоббс (з принципами Realpolitik виразно 
перегукується його концепція політики як насамперед інструменту 
захисту національних інтересів), Нікколо Макіавеллі (взяти хоча б 
його лейтмотив сили як основного аргументу політики будь-якого 
рівня масштабування).  

31 березня 2018 року у промові перед робітниками промисло-
вих підприємств у штаті Огайо президент США Дональд Трамп 
констатував у дусі доктрини політичного реалізму: «Ми витратили 
на Близькому Сході сім трильйонів доларів. І знаєте, що ми за це 
отримали? Нічого!» [12]. Це – доволі симптоматичний меседж, 
який підвів своєрідну результуючу риску під політичним курсом, 
здійснюваним не на принципах реалізму і причинно-наслідкового 
аналізу, а під тиском різних зовнішніх обставин і міфологічних 
очікувань масової свідомості (особливо в контексті трагічних 
подій 11 вересня 2001 року). Намагаючись не втратити обличчя й 
гідно відповісти на такий безпрецедентний виклик тероризму, 
США дозволили втягти себе в інерцію нееквівалентної відплати, 
результатом якої стала піррова перемога: з одного боку, формаль-
но скинуто владу талібів у Афганістані, але ті все ще контролюють 
значну частину цієї країни. Що ж стосується котролю над рештою 
територій, то він упродовж півтора десятиліття вимагає від 
офіційного Вашингтона значних фінансових, матеріально-техніч-
них і людських ресурсів.  

З кожним роком політичному керівництву США все важче 
пояснювати своєму електорату феномен такого курйозу і так само 
нелегко відповісти на запитання, яке буквально повисає в повітрі: 
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чи варто було взагалі розпочинати операцію в Афганістані, якщо 
нині гарантії безпеки для американців не набагато вищі, ніж у 
2001 році, але при цьому втрачено сотні життів американських 
військових, а фінансові витрати обсягом півтора трильйона 
доларів виявилися б достатніми для реалізації проекту озелення 
Сахари або ліквідації наслідків стихійних лих у всьому світі. 
Зрештою, ці кошти можна було б і не витрачати на мегалітичні 
проекти, а просто залишити американським платникам податків, 
які, поза будь-яким сумнівом, знайшли б прийнятний спосіб 
витрачання їх на свою користь. Власне, саме озвученням таких 
міркувань Дональд Трамп значною мірою зобов’язаний своєю 
перемогою на виборах. І не мало особливого значення, що навзаєм 
не запропоновано бездоганної стратегеми успіху: сам факт 
розуміння проблеми, її жорстокої іронії, курйозності й сюрреаліс-
тичності виявився достатнім для забезпечення симпатій американ-
ського виборця.  

Щоправда, на передвиборчому багажеві далеко не заїдеш: аби 
не розгубити підтримку електорату, треба пропонувати аргумента-
ційно переконливі способи розв’язання проблем. Тим більше, що 
проблемні вузли стосуються не лише й не стільки військово-
політичної і фінансової «трясовини» Афганістану. Аби це збаг-
нути, варто хоча б побіжно оцінити баланс здобутків і втрат США 
в Іраку з моменту повалення режиму Саддама Хусейна. Фантас-
магорія цього прикладу не знає собі рівних: до переліку здобутків 
США можна віднести лише зміщення не зовсім адекватного 
опонента на Близькому Сході; натомість серед втрат виразно 
простежуються не лише всі афганські «опції» (близько 5 тисяч 
життів американських військових і цивільних, фінансові витрати 
обсягом кілька трильйонів доларів), а й також політичний режим 
шиїтської більшості, який щороку хоч і отримує багатомільярдну 
допомогу від США у вигляді фінансів і озброєнь, але при цьому є 
природним союзником (якщо не сателітом) Ірану – принципового 
ворога й антипода офіційного Вашингтона ще з часів повалення 
режиму шаха Мохаммеда Рези Пехлеві у 1979 році. Дональд 
Трамп це відверто визнав своїм записом у твітері 1 лютого 
2017 року: «Іран усе більше й більше захоплює Ірак – і це попри 
те, що США витратили там три трильйони доларів» [11]. 
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Між іншим, поява такого феномену, як Ісламська Держава, 
була насамперед реакцією у відповідь на дискримінацію і терор, 
яких зазнають суніти в Іраку, Ірані, Сирії та Ємені. І той факт, що 
Ісламську Державу ледве не напряму фінансували сунітські 
монархії Перської Затоки, також не викликає подиву, адже йшлося 
про підтримку єдиної більш-менш ефективної сили для захисту 
єдиновірців-сунітів. Фактично така підтримка відбувалася навіть 
не стільки з власної волі цих монархій (позаяк вони усвідом-
лювали, що наражаються на можливі санкції з боку США), скільки 
на категоричну вимогу громадської думки, ігноруванням якої 
нафтові князівства ризикували повторити на власному досвіді 
політичний епілог Муамара Каддафі.  

Також зрозуміло, що дії Вашингтона, які після політичної 
трансформації Іраку негативно позначилися на безпеці сунітів, не 
могли не викликати роздратування сунітських спільнот у гео-
графічному діапазоні від Марокко та Мавританії на заході до 
Індонезії і Філіпін на сході. З таким непростим спадком довелося 
мати справу Дональду Трампу. Тому він у дусі політичного реаліз-
му намагається перезавантажити політичний курс на прагматич-
них принципах, які будуть зрозумілими, переконливими і 
прийнятними для абсолютної більшості американців. Утім, інерція 
попереднього політичного курсу настільки сильна, що без значних 
репутаційних втрат у стислі терміни втілити на практиці нові 
доктринальні підходи доволі ризиковано. Справді, якщо США 
раптово виведе війська і так само раптово припинить фінан-
сування режимів Іраку й Афганістану, то негативні наслідки за 
принципом доміно важко навіть спрогнозувати.  

Наявність у США ефективних механізмів здійснення зовніш-
ньої політики офіційний Вашингтон довів на прикладі поетапно 
застосованих санкцій проти Росії. Як зазначав кepуючий пpиват-
ним iнвeстицiйним фондом на pинку США Володимиp Компа-
нiєць, «якщо вpанцi 9 квiтня 2018 року пepeд вiдкpиттям бipжi 
капiталiзацiя pинку акцiй Pосiї становила $672,8 млpд, то до 
вeчоpа вона знизилася до $600,2 млpд, а до pанку 10 квiтня – й 
зовсiм до $580,2 млpд. I цe враховуючи, що США ще нe почали 
застосовувати сepйозні санкцiї. Наспpавдi для того, щоб знищити 
Pосiю, США нe потpiбно застосовувати військову силу: нeобхiдна 
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лишe заява Мiнфiну пpо тe, що peзидeнтам США забоpоняється 
купувати pосiйськi акцiї i облiгацiї внутpiшньодepжавної позики, 
активи pосiйських компанiй замоpожуються, а всi, хто матимe 
стосунки з pосiйськими компанiями, потpаплять пiд санкцiї» [4].  

В абсолютній більшості випадків недотримання принципів 
реалізму в політиці є наслідком свідомих та підсвідомих зусиль 
суб’єктів політичного процесу, політичних акторів. Щоправда, в 
окремих випадках невідповідність принципам реалізму віддзерка-
лює некоректність або неадекватність стереотипізованих методик 
оцінки наявного status quo і можливостей його екстраполяції на 
оглядову перспективу. Виразним прикладом такої ситуації може 
вважатися оцінка глобальних перспектив Китаю, виходячи з 
динаміки зростання його ВВП. Чимало аналітиків ігнорують той 
факт, що обсяги ВВП є лише одним із елементів системи 
глобального позиціонування, і якщо інші елементи істотно 
дисонують із цим показником, то країна може так і не набути 
фактичного статусу super power [20, с. 66]. У випадку з Китаєм це 
стосується насамперед його технологічної і військової галузі, в 
яких він відчутно (а за свідченням багатьох фахівців – безнадійно) 
поступається США.  

Оскільки йдеться практично про ключову інтригу світо-
порядку на перспективу принаймні до 2050 року, то чинний status 
quo варто проаналізувати розлогіше. Отже, «Китай відчайдушно 
рветься в передовики науково-технічного прогресу. КНР вже 
контролює приблизно 85% світового виробництва сонячних бата-
рей. На черзі виробництво електрокарів, гаджетів, складних ліків, 
роботів і штучного інтелекту – всього того, що складе майбутнє 
світової економіки. Під Шанхаєм прискореними темпами будують 
промислові потужності для запуску китайського конкурента 
Boeing і Airbus. Усі ці технології в китайському випадку згодом 
неминуче будуть адаптуватися до військової сфери. Гнів Вашинг-
тона викликає те, що масштабна модернізація відбувається за 
рахунок примусу працюючих на китайському ринку західних 
компаній до передачі відповідних ноу-хау і масштабного 
промислового шпигунства» [15].  

Загалом слід визнати, що суспільно-політичні перспективи 
Китаю в наш час зазнають міфологізації чи не  найбільшою мірою. 
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Як зазначає фундатор і виконавчий директор респектабельної 
розвідувально-аналітичної організації STRATFOR Джордж 
Фрідман, «насправді Китай складається з декількох країн. На сході 
знаходиться Ханський Китай – саме його ми разом з китайцями 
звикли вважати власне Китаєм. Ще існують чотири буферні 
держави: Тибет, Сіньцзян-Уйгурський автономний округ, переваж-
но населений мусульманами, Внутрішня Монголія і Маньчжурія. 
Отже, справжній Китай розташовується на землях, що простя-
гаються на схід від країв, де він, на нашу думку, повинен знахо-
дитися. В «справжньму» Китаї переважають хань – корінні 
китайці, а чотири підлеглі країни слугують буферами» [26].  

Реалізм передбачає якомога повніше врахування ключових 
фактів і факторів розвитку. У випадку з Китаєм сучасного зразка 
така вимога полягає в тому, що «для ефективного сільського 
господарства потрібен дощ: приблизно 15 дюймів щорічних 
опадів, а в Китаї існує своєрідно і дуже чітка атмосферна межа: на 
схід від неї дощів випадає вдосталь – понад 15 дюймів щорічно, а 
на захід – набагато менше. Зверніть увагу, де мешкають китайці-
хань: усі вони живуть на землях, що лежать на схід від згаданого 
кордону. Подивіться, де мешкають усі інші: на захід від нього. Цей 
рубіж позначає зовнішні межі Ханського Китаю, Китаю як такого. 
На схід від нього – китайці, а всі інші – гості, чужаки. Справжнє 
китайське багатство зосереджено на прибережних землях, які 
торгують з американським «Уолмарт» (Walmart), французьким 
«Карфур» (Carrefour) та іншими компаніями. А на землях, що 
простягаються між 15-м меридіаном та узбережжям, середній 
щоденний дохід для приблизно 600 млн китайців становить менше 
двох доларів. Також існує більш заможний суспільний прошарок, 
який щодня отримує від двох до чотирьох доларів. Інакше кажучи, 
там китайцям живеться гірше, ніж болівійцям» [26].  

Що стосується Росії, то «з першого погляду дивує, як країна зі 
140-мільйонним населенням і $2 трлн ВВП може загрожувати 
Європі (де 600 млн чоловік і $20 трлн ВВП), не кажучи вже про 
НАТО (950 млн і $40 трлн). Але Російська Федерація має три 
переваги: вона готова йти на економічні жертви, готова лякати 
силою і застосувати її, а також готова брехати скільки завгодно і 
як завгодно вигадливо про свої дії. Європа не хоче платити за 
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необхідний їй захист. І так буде доти, доки європейців не злякають 
по-справжньому. Але тоді може бути вже пізно. «Єдина, вільна і 
мирна Європа» – так звучала мантра в золоті дні атлантизму, коли 
Росія була слухняною, а історія «завершувалася». Але гасло не 
відображало реального стану речей. Європа не була єдиною 
(країни на кшталт Молдови, безсумнівно, були європейськими, але 
вочевидь не там, де хотіли). Вільною Європу складно назвати, 
враховуючи наявність політичних реалій у Білорусі. Та й мирною 
Європа також не була (досить згадати тліючі конфлікти від Кіпру 
до Азербайджану). В наш час задеклароване прагнення до єдиної, 
вільної і мирної Європи розбито вщент: ми задкуємо в жорсткий 
світ силової політики, де хто сильніший, той і має рацію, де правда 
відступає перед натиском пропаганди, а етнічна належність 
означає більше, ніж правила демократії та міжнародного спів-
робітництва» [13].  

Глобально-прикладний формат дихотомії принципів задо-
волення та реалізму має в арсеналі свого історичного досвіду 
чимало циклів. З огляду на обмеження, які накладаються на обсяг 
статті, зупинимося лише на новітній історії. Отже, попередній 
цикл Realpolitik завершився наприкінці 1980-х – на початку 1990-х 
років. Це було зумовлено падінням залізної завіси і крахом 
світової системи соціалізму, які спочатку абсолютна більшість 
людства сприйняла з профетичною наснагою, оскільки виникли 
реальні передумови знівелювати недоліки й уникнути затрат гонки 
озброєнь, притаманної світопорядку епохи холодної війни. Однак 
незабаром стало зрозуміло, що крах попереднього статус-кво 
призвів не до всезагальної гармонії і прогресу, а до тотальної 
непередбачуваності й асиметрії, до появи «нового світового без-
порядку». Цей іронічний феномен виразно проілюстрував 
професор політології Каліфорнійського університету Берклі, 
старший науковий співробітник Гуверівського інституту Кеннет 
Джоуї в резонансній книзі «Новий світовий безлад: згасання 
ленінізму» [33, с. 90].  

Важко заперечити, що на початку 1990-х років настав час 
безпрецедентного гедонізму й легковажності: можна було ігнору-
вати факти про стан банківських рахунків і набирати стільки 
боргів, скільки забажаєш. У ситуації девальвації значення фактів і 
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непотрібності ідей на ключові позиції в політиці вийшли 
маніпулятори й політтехнологи [20]. Між іншим, виразним 
світоглядно-прогностичним прологом такого стану речей була фі-
лософія традиціоналізму в особі Т. Буркхардта, Р. Генона, 
Ю. Еволи, А. Корбена, – зокрема, сформульована в період між 
Першою та Другою світовими війнами пан-ідея «радикального 
занепаду сучасного світу» як результату забуття імперативного 
взаємозв’язку між якістю думки і якістю життя. Для значної 
частини людства загалом і суспільно-поличної еліти зокрема 
ілюзія і фантазм можливості повноцінного життя за умов «полег-
шеного» світосприйняття перетворилися на реалістичну й цілком 
досяжну перспективу. За таку інфантильну самооману довелося 
заплатити дуже високу ціну [35, с. 209].  

Принагідно зазначимо, що реалізм у політиці – це не 
обов’язково визнання провідної ролі фактів і використання для 
практичних потреб лише бездоганних фактичних даних. Якщо 
факт має менше значення, ніж інший чинник суспільно-політич-
ного життя, то статус ключового інструменту має набути не той чи 
інший факт, а більш значущий фактор. Не випадково лейтмотивом 
багатьох виступів фронтмена руху «Вихід з Євросоюзу» Аарона 
Бенкса була теза, згідно з якою методика апелювання до фактів 
уже не спрацьовує, позаяк наші сучасники мають потребу не 
стільки у фактах, скільки в емоційному єднанні. Між іншим, 
зауважує Бенкс, саме в цій особливості закодований феномен 
успіху Дональда Трампа на президентських виборах у США: 
американці втомилися від казуїстики державних пріоритетів і 
жонглювання фактами, тому вони сформували запит на симбіоз 
простоти й переконливості в політичній аргументації, а оскільки 
Дональд Трамп найбільшою мірою відповідав таким вимогам, то 
він цілком закономірно й був обраний президентом – попри 
незнання деяких фактологічних і причинно-наслідкових зв’язків, 
небездоганність комунікативного етикету, максимальну спроще-
ність формулювань національних інтересів тощо.  

Як зазначає Гі Дебор, виразна потреба, туга і жага емоційного 
єднання «набувають виразних спонукальних ознак, стають ефек-
тивними мотиваціями гіпнотичної поведінки, барвистим сном для 
сновид» [10, с. 77]. Зрештою, не варто дивуватися: ще понад 
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століття тому Ернст Кассірер переконливо проілюстрував, що 
«найважливішою рисою еволюції сучасного політичного мислення 
стає рельєфна оформленість нового виду влади – влади міфічного 
мислення» [30, с. 10].  

Відтоді тренд влади міфічного мислення не лише не зійшов 
нанівець, а й відчутно посилився, інколи й подекуди набуваючи 
ознак безроздільного й тотального впливу на сферу суспільної 
свідомості. І це не випадково: як зауважила Сьюзен Зонтаг, «люд-
ським вухам потрібні проста істина, євангеліє, епітафія, тобто 
відповідь, яка робить неможливою додаткові запитання. За 
прихильністю ж до витонченості приховується початок смерті: 
нема нічого тендітнішого, ніж витонченість» [14, с. 103].  

Завідувач кафедри політичних наук Єльського університету 
Ієн Шапіро аргументовано доводить, що «ефективність політики 
значною мірою залежить від ефективності її спрощень і 
редукціонізму. А все тому, що масовій свідомості не подобаються 
складні соціальні теорії, які потребують аналізу багатьох чинників. 
У цьому плані показовою є та частина фільму «Амадеус», в якій 
імператор після прем’єри «Одруження Фігаро» наставницьким 
тоном звертається до юного генія: «Занадто багато нот, майне 
лібер Моцарт! Видаліть частину – і буде ідеально». А юний 
Моцарт візьми – та й перепитай: «Яку саме частину Ви мали на 
увазі, Ваша Величносте?» Зрештою, спроба адаптувати уявлення 
про дійсність під потреби невибагливого світосприйняття була 
притаманна не лише часам Моцарта: нині концепції, які уніфі-
кують, спрощують і намагаються пояснити все і вся, користуються 
не меншим попитом. На цю хронічну недугу можна було б 
заплющити очі, якби не одне «але»: тенденція до спрощення 
запускає механізм фатальних кризових тенденцій, усунення яких 
потребує насамперед звільнення гуманітарних наук від страху 
перед реальністю, від захоплення спрощеними концепціями і 
рішеннями» [27, с. 147].  

Як тут не згадати розпачливі слова Ніколая Бєрдяєва: 
«Наскільки все-таки слабкі й безпорадні всі раціоналістичні теорії 
держави! У XVIII столітті природу держави намагалися раціональ-
но пояснити теорією суспільного договору, в XIX столітті її 
прагнули витлумачити з боротьби класів і економічних факторів. 
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Але всі пояснення наштовхуються на незбагненну таємницю 
влади, на деякий залишок, що не підлягає подальшому раціональ-
ному поділу. Держава має певну містичну основу, яка є фактом, 
що не піддається поясненню. Першовитоки влади абсолютно 
ірраціональні: ніхто і ніякій владі в світі не підкорявся на підставі 
розумових, раціональних аргументів. Держава постає особливою 
реальністю, яка лише частково кореспондується з людськими 
інтересами. Вона не виводиться з якихось конкретних людських 
інтересів і розрахунків. Так само неможливо змусити підкоритися 
державі певними раціональними аргументами» [6, с. 67].  

Повчальним ілюстративним доповненням цих слів може 
слугувати принцип соціальності Джорджа Герберта Міда [17, 
с. 79–80], а також особистісно орієнтована соціологія Петера 
Людвіга Бергера, Бріджит Бергер і Рендала Коллінза [5, с. 114–
115]. Тому не варто дивуватися: «Іноді здається, що організація 
держави цілком раціональна, але підпорядкування владі держави в 
своїй основі достеменно безглузде – не випадково всі революційні 
ідеології вибудовуються на основі раціоналістичного повстання 
проти цієї влади. Революція намагається зруйнувати священний 
гіпноз влади, але сама вона негайно потрапляє під владу цього 
гіпнозу: існує непорушна магія влади, тому на нову революційну 
владу одразу поширюється магія влади, ключовою метою якої 
завжди був і назавжди залишиться гіпнотичний вплив на маси. 
Жодні раціональні аргументи не в змозі змусити маси підкоритися 
державі й нести на вівтар її блага ті чи інші жертви. Це не може 
бути виправдане жодними інтересами. Підпорядкування мас будь-
якій державній владі – це завжди абсурд, який стає можливим 
лише в стані гіпнозу» [6, с. 68].  

Один із фундаторів концепції нового реалізму, професор 
теоретичної філософії Турінського університету Мауріціо 
Ферраріс сформулював такий причинно-наслідковий ланцюжок: 
а) уявлення про реальність сформовані зі знань, б) знання 
породжені владою, тому в) уявлення про дійсність є продуктом 
насамперед і в основному зусиль влади [32, с. 96–97]. Подібно до 
програмістів дейтінгового сайта влада сучасного формату все 
частіше створює фіктивні профілі задля заохочення потенційних 
симпатиків або дискредитації опонентів. Вона діє в такий спосіб, 
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оскільки поділяє іронічне зауваження Льва Шестова про те, що 
насправді пастухи значно менше потрібні стаду, ніж стадо – 
пастухам. Тому стаду треба регулярно або щонайменше час від 
часу навіювати думку про безальтернативне значеня пастуха для 
стада.  

Якщо ж ієрархізувати маніпулятивні механізми й пріоритети 
влади, то з’ясується, що найбільша афера полягає в спробі пере-
конати суспільство в тому, що інтереси влади і соціуму утворюють 
гармонійну й неподільну єдність. Патетично декламуючи казуїс-
тику на кшталт «наша мета, завдання і потреби», влада навіює 
думку не лише й не стільки про свою, скільки про вашу мету, 
завдання й потреби [3, с. 112]. Як тільки влада приспала вашу 
пильність і по-шулерськи переконала вас у цьому, вона під-
порядкувала вас собі, зробила вас добровільними заручниками 
себе, своєї некомпетентності, безвідповідальності й злодійств. 
Віднині реальних ознак набуває вірогідність, що ви раз у раз 
заплющуватиме очі на такі неподобства, позаяк відчуватимете себе 
співучасником влади. Однак ви не є її співучасниками!  

Кожен елемент системи суспільно-політичної життєдіяльності 
істотно просякнутий знаково-символічним маніфестуванням, за-
собом якого ми позиціонуємо свою жіночність або чоловічність, 
фертильність або розбещеність, релігійність або безбожжя. Цей 
аспект переконливо висвітлив П’єр Бурдьє [7, с. 70–71]. Також 
слід зазначити, що кожна політична ідеологія, парадигма і 
концепція мають принципову можливість здійснювати артику-
ляцію засобом двох мов – мови свідомості та мови безсвідомого, 
які практично ніколи не збігаються, не утворюють гармонійної 
єдності й тотожності. Ефективне поєднання мови свідомості та 
мови безсвідомого спонукає до максимального домінування в 
інформаційному просторі. І треба визнати, що попри підозри в 
спорідненості такої інформполітики з пропагандою вона при-
носить очікуваний результат, а тому залишається доволі популяр-
ною не лише у разі тоталітарних і автократичних режимів, а й 
також в усталених демократіях. З цього приводу Марек Островскі 
у резонансній статті «Цивілізація хепі-енду» констатував: «У 
1945 році на питання, яка країна найбільш приклалася до перемоги 
над Гітлером, 55% французів відповіли, що СРСР, а 15% – що 
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Америка. В 2004 році пропорції дзеркально протилежні. Це 
результат ефективності рядового Раяна, заміна реальності як такої 
її тенденційним сприйняттям» [18, с. 70–71].  

Але треба розуміти, що кожна тотальність вагітна тоталітар-
ністю, і тотальність інтерпретації не є винятком із загального 
правила. Потрібен лише збіг деяких обставин. Цей аспект виразно 
проілюстрував Вільгельм Райх у «Масовій психології фашизму»: 
«Фашистська ментальність виникає тоді, коли реакційні концепти 
накладаються на революційну емоцію» [22, с. 115]. Загалом же, як 
зауважила Ханна Арендт, «світогляди (Weltanschauungen) та 
ідеології XIX століття самі по собі нетоталітарні, а расизм та 
комунізм, які стали основними ідеологіями XX століття, в 
принципі були не більш «тоталітарними», ніж інші. Тотального 
статусу вони набули тому, що принципи, на яких ґрунтувався їхній 
досвід – боротьба рас за панування в світі та боротьба класів за 
оволодіння владою – виявилися політично більш вагомими, ніж 
принципи інших ідеологій» [28, с. 218].  

Ключова особливість і водночас проблема постполітики як 
атрибута епохи постмодерну полягає в тому, що з огляду на 
безпрецедентну релятивізацію ціннісно-світоглядної інструмента-
лістіки вона втратила свої загальнозначущі регулятивні й регла-
ментні функції. Ключові аспекти політики дедалі частіше і 
більшою мірою стають продуктом колективного договору, себто є 
політичною угодою, умовністю. Політика набуває все більш вір-
туальних ознак, існує переважно на рівні «презентації» і «екрану». 
Не дивно, що нашому сьогоденню притаманне ідеологічне 
домінування, культурна гегемонія, індоктринація та інші атрибути 
духовної залежності [2, с. 106].  

Як переконливо ілюструє П. Померанцев, «алгоритми, розро-
блені такими компаніями, як Гугл та Фейсбук, базуються на даних 
про наші попередні пошукові запити, тому з кожним новим 
пошуком ви знаходите підтвердження саме ваших думок, ідей і 
упереджень. Соціальні ЗМІ, які в наш час є головним джерелом 
інформації, заводять нас у «кімнати луни», заповнені людьми з 
подібним способом мислення; вони пропонують нам лише ті речі, 
від яких ми почуваємося краще, – незалежно від того, наскільки 
реальні ці речі. Втім, технологія може справляти й делікатніший 
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вплив на наші взаємини з правдою: нові медіа роблять реальність 
настільки фрагментованою, що її практично неможливо зрозуміти. 
Це штовхає нас у віртуальну реальність і фантазії» [21].  

У часи постмодерну найважливішого значення набуває не 
факт як віддзеркалення істотних і принципових зв’язків між 
явищами і процесами об’єктивної дійсності, а повідомлення про 
факт. Утім, постмодерн на цьому не зупинився: своїм 
функціонально-цільовим апофеозом він визначив «вищий піло-
таж» у вигляді повідомлення без факту. В межах цієї світоглядно-
онтологічної парадигми індивід перетворюється на заручника 
симульованої, уявної, віртуальної реальності. Як зауважив Жан 
Бодрійяр, у системі тотального домінування симулякрів зовсім не 
абсурдного значення набуває запитання: «А чи була війна в 
Іраку?» І це попри те, що ЗМІ присвятили зазначеній тематиці 
тисячі годин ефіру і мільйони газетних шпальт.  

Вишукана і водночас жорстока іронія інформаційного 
суспільства полягає в тому, що збільшення інформаційних обсягів 
(навіть якщо основний масив припадає на аналітику і коментарі 
кваліфікованих експертів) призводить не до увиразнення інфор-
маційної картини світу в свідомості пересічного споживача інфор-
маційних послуг, а до її хаотичної мозаїчності й шизофренічної 
сегментизації на несумісні причинно-наслідкові, логічні, ціле-
покладаючі та інші зв’язки й детермінативні зумовленості. Основ-
на проблема полягає в латентному і водночас лавиноподібному 
поширенні нонсенс-кореляцій* – взаємозв’язків між факторами 
(явищами, тенденціями тощо), які насправді не містять причинно-
наслідкової залежності, хоча формальні ознаки й свідчать про 
зворотне. А оскільки масова свідомість не звикла обтяжувати себе 
аналітичними і рефлексійно-критичними зусиллями, то вона 
безальтернативно потрапляє в пастку поверхової формалістики, 
яка в принципі може не мати (і часто не має!) нічого спільного з 
дійсністю, з каузальністю її поточної функціональної динаміки і 
перпектив становлення в оглядовому майбутньому.  

                                           
*Термін, яким послуговується економетрія, є симбіозом математики, 

економіки та статистики. 
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Концептуалістика політичного реалізму доволі поліаспектна й 
аргументаційно багатоманітна. Один із її істотних змістовних 
маркерів висвітлює Ален Бадью в книзі «Загадкове ставлення 
філософії до політики». Автор обґрунтовує тезу про справедли-
вість як істину в сфері політичної дійсності [1, с. 45]. Концеп-
туалізована Аленом Бадью «політика істини» постає структури-
зацією політичного простору на принципах справедливості, забез-
печення якомога тіснішої симетрії між статусом політичного 
суб’єкта та його значенням для політичних реалій. Відповідно – 
зло є перериванням традиції істини у вигляді спотворення політич-
ного простору внаслідок різних факторів (насамперед і здебіль-
шого – гіпертрофії часткових і вузькоегоїстичних інтересів, надан-
ня їм пріоритетного значення порівняно з чинниками, які воло-
діють значно вищим рівнем цивілізаційної і трансісторичної 
значущості) [29, с. 203–204].  

Український прикладний формат дихотомії принципів задо-
волення та реалізму варто розпочати з переконливо аргументо-
ваної Робертом Патнемом сентенції, згідно з якою демократичне 
правління не может бути ефективним, якщо між людьми відсутній 
певний рівень (конкретно-історичний minimum minimorum) довіри 
один до одного [19, с. 124–125]. Це надзвичайно важливий концеп-
туальний засновок як сприйняття політики на принципах реалізму, 
так і здійснення її на цих принципах. Р. Патнем також є фунда-
тором повчальної для сучасної України концепції «соціального 
капіталу». Сутність цього явища визначається, знову-таки, «готов-
ністю людей довіряти один одному і, як наслідок, спроможністю 
до взаємовигідного співробітництва. Якщо обсяги такого капіталу 
значні, то люди схильні до самоорганізації: формується культура 
громадської участі, яка стимулює людей до громадської актив-
ності. А це в умовах сучасного суспільства органічно трансфор-
мується в економічне зростання, прозору діяльність чиновниць-
кого апарату, низький рівень корупції і т. ін.» [8]. Істотна особ-
ливість капіталу довіри полягає в тому, що, подібно до родючого 
шару ґрунту, він формується поступово, інкрементально, крок за 
кроком упродовж століть. Його неможливо створити раптом і з 
нічого.  
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Однак проблемність ситуації полягає в тому, що забезпечити 
певний minimum minimorum довіри народу до влади в принципі 
можна багатьма шляхами. Класичний і найбільш надійний спосіб – 
здійснювати прозорий політичний курс, щодо якого існує суспіль-
ний консенсус і який забезпечує поступальний приріст добробуту. 
Виразним ілюстративним прикладом такого підходу може слугу-
вати політика Норвегії впродовж попередньої чверті століття. За 
цей час активи нафтового фонду Норвегії перевищили позначку в 
$1 трлн. Загалом за 21 рік у фонді накопичена 191 тисяча доларів 
на кожного з 5,2 млн норвежців [23].  

Утім, норвезьким методом діапазон можливих способів забез-
печення певного рівня довіри народу до влади не вичерпується. 
Якщо замість бажання зробити заможною країну і народ у середо-
вищі влади превалює бажання зробити гіперзаможними самих 
себе, то можна – як у випадку з Україною – за допомогою тоталь-
ного контролю над ЗМІ спробувати переконати народ, що до-
бування природних копалин зусиллями державних підприємств є 
збитковим. А щоб двічі не займатися однією пропагандистською 
процедурою, то одразу можна почати доводити, що держава – в 
принципі поганий господарник, тому всі основні фонди бажано 
передати в приватний сектор. Оскільки ж підприємства з причин 
фальсифікованої документації показують нульовий прибуток і 
навіть збитки, то для України в цілому буквально за щастя віддати 
все це добро «в хороші руки». Саме за такою схемою за неповних 
$8 млрд в Україні були «приватизовані» основні фонди, собівар-
тість яких коливалася в діапазоні $160–180 млрд. Що стосується 
українських надр і корисних копалин, то там розкрадання 
державних активів було ще більш безпрецедентним, нахабним і 
цинічним. А якщо врахувати ще й українські особливості 
оподаткування бізнесу, коли друзям – найширший діапазон пре-
ференцій, а всім іншим – закон, то не варто дивуватися, що 
офіційний Київ не лише не володіє, як у випадку Норвегії, 
стабілізаційним фондом у розмірі понад 1 трлн доларів, а й 
неспроможний обслуговувати зовнішній борг, не вдаючись до 
чергових зовнішніх запозичень. Зрештою, дивуватися теперіш-
ньому статус-кво не варто: з точки зору політичного реалізму 
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результуючий ефект наведених причинно-наслідкових зв’язків міг 
бути лише таким, а не іншим.  

Загалом простежується виразна кореляція між інтегральною 
ефективністю держави та врахуванням (чи ігноруванням) нею 
фундаментальних приписів політичного реалізму [31, с. 181–182]. 
А той факт, що Україна навіть за умов сприятливої міжнародної 
кон’юнктури і щирого співчуття з боку найбільш заможних країн 
світу перебуває на останній позиції в Європі за рівнем життя, є не 
випадковим – це результат знову-таки нехтування елементарними 
вимогами політичного реалізму, ключова з яких звучить так: 
країна може розраховувати на успіх лише в тому разі, якщо вона 
сприймається владною вертикаллю як мета, а не як засіб 
досягнення можновладцями якоїсь іншої мети – приватної, 
егоїстичної чи вузькокорпоративної.  

Звичайно, наявність влади, адекватної потребам конкретно-
історичної дійсності, є лише необхідною, а не достатньою вимо-
гою для досягнення країною успіху і конкурентних переваг. Але 
якщо навіть цієї вимоги не дотримано, якщо формальну еліту 
утворює конгломерат сліпих поводирів, у яких бачення реальності 
зійшло нанівець внаслідок непереборної жаги влади і наживи, то 
на успіх неможливо розраховувати в принципі, апріорі [37, с. 417–
418]. Фактично в цьому разі маємо справу із запитанням 
державного суверенітету і власності водночас, себто, хто ким 
володіє: влада – країною чи країна – владою?  

На заваді ствердній відповіді щодо реалізації потенціалу 
України завжди було чимало «але». Як правило, одне з них так чи 
інакше зумовлене невідповідністю формальної еліти необхідним 
змістовним параметрам. Як писав Володимир Войтенко, нинішня 
криза в Україні – це насамперед криза еліт: від СРСР ми успадку-
вали номенклатуру, якій значною мірою була притаманна демен-
ція – вроджена недоумкуватість, яка не була обтяжена талантом і 
совістю, а за роки незалежності втратила ще й страх.  

Вочевидь «доводиться констатувати, що Україні впродовж 
тривалого часу не щастить із політико-управлінською вертикаллю, 
яка не лише далека від меритократичних канонів, а й загалом має 
вельми посередній ментальний, етичний і вольовий рівень. Це 
значною мірою пояснює, чому навіть за сприятливих умов Україні 
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ніяк не вдається вийти з трясовини стагнації практично всіх сфер 
суспільної життєдіяльності. Важко сказати, з яких щілин ці «ліде-
ри» повилазили, але нині вони не лише не комплексують з 
приводу свого не надто благородного походження, а й перефор-
матовують усе довкілля під себе – за принципом: існує дві точки 
зору – моя і неправильна. Так кольоровий екран світу, генеало-
гічно притаманний будь-якому розвитку, враз редукується, дегра-
дує, спростачується до чорно-білого зображення, відкидаючи 
чинний статус-кво якщо не в часи печерного життя, то, щонаймен-
ше, на століття в минуле. Вдвічі прикро і образливо, що такий 
світоглядний, ментальний і моральний занепад відбувається під 
егідою «модернізації», «осучаснення», «приведення у відповід-
ність до вимог часу» і т. ін., адже за фактом доводиться мати 
справу із генеалогічно, типологічно і стилістично несумісними 
явищами» [24, с. 102].  

Як зазначав Томас Карлейль, покликання еліти – бути голосом 
народу, висвітлювати, артикулювати те, що народ відчуває у 
своєму серці. У випадку повноцінної нації письменник займається 
виключно мистецтвом, натомість українські письменники 99% 
своїх зусиль віддають на те, щоб українці залишалися українцями. 
Як писала з цього приводу Ліна Костенко, «мене найбільше 
зацікавить, чому цей народ терпить?» Вона зауважила, що 
мужчини імперських націй діють з позиції сили; мужчини понево-
лених, але гордих націй хоча – б пручаються, а українські 
мужчини виходять з тих міркувань, що «якось воно буде». 
Вочевидь нема де правди діти: езопова мова у виконанні україн-
ської квазіеліти завжди була неперевершеною з точки зору 
приховування реального змісту, відношення та намірів.  

Якщо у країні найвищі посадові особи скеровують вістря 
своїх зусиль на те, щоб розкрадати на «відкатах» по 30–40% 
держбюджету, якщо бездіяльність і безвідповідальність владної 
вертикалі десятиліттями прикривається цинічною демагогією і 
популізмом, то не варто дивуватися, що Захід не поспішає спи-
сувати борги і пропонувати «план Маршалла для України» за 
обставин системної корупції і безвідповідальності.  

Якщо існують не лише ці, а й десятки інших подібних 
особливостей політичної і довколаполітичної дійсності, то така 
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країна буквально приречена на стагнацію, занепад і виродження. 
Зміна ситуації на краще можлива лише за однієї категоричної 
умови – якщо відбудеться рішучий перехід від політики ілюзіоніз-
му, фікціоналізму і віртуалізму до політики реалізму, до 
врахування хоча б елементарної логіки і фундаментальних при-
чинно-наслідкових зв’язків у сфері суспільно-політичних процесів.  

Щоправда, в багатьох випадках щирого бажання педантично 
сповідувати і втілювати на практиці канони політичного реалізму 
недостатньо для отримання гарантій успіху. Це зумовлено тією 
обставиною, що суспільно-політична дійсність утворює собою 
складний конгломерат, суперечливу єдність багатьох факторів і 
тенденцій, які залежно від конкретно-історичних обставин можуть 
спрацьовувати як за кумулятивним, взаємопотенціюючим, так і за 
взаємопоглинаючим принципом. Ця особливість пояснює пошире-
ність курйозних випадків, коли діаметрально протилежні вердикти 
і пропозиції щодо суспільно-політичних реалій мають приблизно 
однакову вагу на терезах політичного реалізму.  

Приміром, Василь Шкляр переконаний, що в разі від’єднання 
«неукраїнських» регіонів Росія вже ніколи не становитиме загрози 
для України. Таку ідею відлучення від України Донбасу та Криму 
він позначив словосполученням філософія розпачу. Шкляр зазна-
чив, що хоча популяризувати цю думку не варто, але «треба бути 
реалістами»: якщо «відлучити недоукраїнський контент», то 
Україна буде меншою територіально, але натомість цілком повно-
цінним державним утворенням. Іншими словами, «якщо нація не 
може ефективно засвоїти певну територію і людські ресурси, то їх 
треба позбутися». З чимось подібним маємо справу у випадку 
гангрени ноги: щоб людина не померла, доводиться відрізати ногу. 
І державним діячам, на переконання Василя Шкляра, не слід 
вигадувати велосипед: вони повинні діяти за алгоритмом, ефектив-
ність якого багаторазово доведена медициною загалом і хірургією 
зокрема. Втім, маємо визнати: хоча таким міркуванням важко 
зробити закид в алогізмі, тенденційності й суб’єктивізмі, однак 
розраховувати на те, що вони домінуватимуть на рівні суспільної 
свідомості можна лише за вельми форс-мажорних обставин.  
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Оцінюючи стан речей у глобальному форматі, стверджувати 
про безроздільне панування принципу реалізму в наш час можна 
лише з істотним застереженням, суть якого полягає в умовності 
такого твердження, адже насправді протистояння між мегатрен-
дами реалізму та задоволення є вічним і неусувним, позаяк воно 
притаманне не лише політиці як одній зі сфер суспільної 
життєдіяльності й навіть не лише суспільній життєдіяльності 
загалом, а самому людському єству. Це – невід’ємна складова 
генеалогії людини, імператив людської природи. Тому в трансісто-
ричному сенсі людство буквально приречене на балансування між 
п’янкими спокусами задоволення і тверезими вимогами реалізму.  

Зміна парадигм реалізму та задоволення у сфері сприйняття 
політичної дійсності, політичних явищ і процесів, тенденцій і 
перспектив відбувається циклічно. Межі цих циклів залежать від 
багатьох конкретно-історичних факторів. У цілому на політичну 
сферу поширюється особливість, притаманна людській природі: 
ми завжди спонтанно й підсвідомо відштовхуємося від принципу 
задоволення, а капітулюємо під тиском принципу реалізму лише 
тоді, коли усвідомлюємо небезпеку фіаско. Таким чином, на будь-
якому етапі історичного розвитку варто констатувати не остаточну 
перемогу якогось із принципів, а лише зміщення всезагального 
центру ваги, зміну на користь однієї зі стратегем на рівні 
конкретно-історичного співвідношення.  

 
__________________________ 
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Ольга Зернецька 
 
 
СУЧАСНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ПОШУКАХ ЩАСТЯ: 

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ 
 
У статті аналізуються результати Світової доповіді про 

щастя – 2018 (World Happiness Report – 2018). Парадигма щастя 
досліджена як наукова категорія на основі розгляду основних 
монографій і статей суспільствознавців різних країн світу. 
Розглянуто три цивілізації, такі як скандинавська, північноамери-
канська та латиноамериканська, і проведено компаративний 
аналіз пошуків ними найвищої ефективності людського життя – 
щастя. Зіставлено і виявлено нові дивергенції між північноєвро-
пейськими (Фінляндія, Данія, Норвегія, Швеція) та північноамери-
канськими (США) цивілізаціями, oсобливо такий феномен, як 
«хіге» (hugge) та подібні до нього явища у латиноамериканській 
цивілізації. 

Ключові слова: Світова доповідь про щастя – 2018, 
цивілізації, щастя, скандинавськa, північноамериканська та 
латиноамериканська цивілізації, компаративний аналіз. 

Olga Zernetska. Modern Civilizations in Search of Happiness: 
Comparative analisis. The main results of the World Happiness Report 
2018 are examined in this article. The paradigm of happiness as a 
science discipline are explored and many monographs and articles of 
outstanding  scholars od different countries dedicated  to this issue are 
reviewed. Three civilizations such as Scandinavian, North American 
and Latin American are researched and compared in their pursuit for 
happiness. New divergences between North European (Finland, 
Denmark, Norway, Sweden and) North American (the USA) 
civilizations are investigated, especially such phenomenon as 
«hugge» and the like phenomenon in Latin America. 
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У червні 2011 р. на Генеральній Асамблеї ООН було ухвалено 

резолюцію, яка закликала країни-члени ООН оцінювати щастя сво-
го народу і отримані дані використовувати як важливий орієнтир 
подальшої політики держави. 2 квітня 2012 р. відбулося перше за-
сідання ООН на тему: «Щастя і благополуччя: визначення нової 
економічної парадигми» під головуванням прем’єр-міністра Бута-
ну Джигме Тамлей. Бутан – перша і поки що єдина держава в світі, 
яка основним показником свого розвитку офіційно визначила ва-
лове національне щастя, замість валового внутрішнього продукту. 

Більшість людей погоджується, що суспільства, в яких вони 
живуть, повинні сприяти щастю своїх громадян. Водночас біль-
шість людей думає, що щастя – це така річ, яку не можна обраху-
вати, – це щось приватне, індивідуальне. Адже до нього люди 
прагнуть самостійно і воно не може бути справою національної 
політики. Щастя розглядається як щось туманне, аби слугувати 
критерієм національних цілей, тим більш ставати наріжним 
каменем національної політики. Таким був традиційний погляд, 
але він дуже швидко змінився. 

Сьогодні ціле покоління економістів, соціологів, психологів, 
істориків та вчених інших наук у своїх роботах інтенсивно 
розробляють різні аспекти нової дисципліни, яку можна назвати 
наукою про щастя. До речі, відомий англійський економіст 
Р. Лейард так і назвав свою монографію: «Щастя: уроки нової 
науки» (2010). Він вважає, що не обов’язково прирівнювати щастя 
суспільства до його рівня доходів. Його праці про безробіття і 
нерівність заклали підґрунтя для британської політики в галузі 
боротьби з безробіттям. Лейард є засновником Центру економіч-
ного розвитку при Лондонскій школі економіки, з 2000 р. він – 
член Палати лордів. У своєму дослідженні щастя він використовує 
дані таких наук, як психологія, нейрологія, економіка, соціологія і 
філософія [1].  

Праця іншого всесвітньовідомого професора-економіста Б. Фрея 
«Щастя. Революція в економіці» (2007) [2] – приклад того, як 
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сучасний учений може бути найвідкритішим до інтердисциплінар-
них досліджень. Він був серед перших, хто застосував до вивчення 
економіки аналіз мистецтва, нагород, мотивацій і щастя. Вивчення 
щастя швидко стало новим напрямом досліджень, в який Б.Фрей 
зробив свій великий внесок, як теоретичний, так і практичний. 
«Сучасна неокласична економіка – погано споряджена дисципліна 
для розуміння nexus між щастям та економічним життям. 
Необхідно змінити парадигму в економіці, якщо ми хочемо зробти 
ефективний внесок у розуміння щастя, і у нормативні, і у 
дискриптивні аспекти цієї дисципліни, цей головний меседж – 
щастя [3], вважає Б.Фрей. Нині він живе у Швейцарії і заснував 
там CREMA – Center for Research in Economics, Management and 
the Arts (Центр з дослідження економіки, менеджменту та мис-
тецтв), працює переважно у Базельському університеті й став там 
співзасновником CREW – Centre for Research in Economics and 
Well-Being (Центр з дослідження економіки благополуччя) [4]. 

Треба зазначити, що сучасні дослідження (з 2004 по 2015 рр.) 
про щастя з економічної точки зору, а також із соціально-
економічної – найбільш вагома складова в його вивченні. Це статті 
таких науковців, як М. Біндер і А. Коуд [5], Д. Бленчфлауер і 
Е. Освальд [6], Ф. Л. Бут і Дж. С. ван Ауерс [7], Д. Ж. Кемрбелл і 
Дж. Ф. Коуко [8], В. Чанг [9], С. Д’Амброзіо і Дж. Р. Фрік [10], 
Д. Кейнеман і А. Б. Крюгер [11], Е. Ментзакіс і М. Монро [12] та 
багато інших.  

Як щастя може впливати на життя в Сполучених Штатах і за 
його межами, розмірковує в своїй монографії «Політика щастя. 
Чого може навчитися уряд із сучасних досліджень про щастя» 
(2010) колишній 25-й президент Гарвардського університету (з 
1971 по 1991рр., й ще раз – з 2006 по 2007 рр.) Д. Бок, визнаючи як 
сильні, так і слабкі сторони досліджень про щастя. Серед інших 
проблем він аналізує вплив політичних джерел і мотивів  на 
економічне зростання, рівність, вихід на пенсію, безробіття, охоро-
на здоров’я, розумове здоров’я, розвиток сім’ї, освіту і якість 
управління. Вчений досліджує, як уряд може використовувати 
швидко зростаючі наукові дані про те, як зробити людей щасли-
вими – у різноманітних сферах політики, щоби покращити добро-
бут та якість життя для всіх своїх співвітчизників [13]. Р. Лейард 
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так оцінив книгу Бока: Дерек Бок ставить правильне запитання: 
«Чи може політика продукувати найбільше щастя? І він дає 
вражаючі, а іноді й несподівані відповіді, в яких звучить його 
глибоке знання політики і нових відкриттів у галузі науки про 
щастя» [14]. 

Далай-лама виклав свої релігійно-філософські погляди на 
природу щастя у книзі «Відкрите серце» (2006) [15]. Деніел 
Гілберт – професор психології Гарвардського університету опуб-
лікував книгу «Перечеплюючись за щастя» (2017) [16], яка видана 
багатьма мовами світу. Вона вчить своїх читачів на безлічі 
оригінальних прикладів жити не в майбутньому і не в минулому, а 
саме сьогодні.  

Соціологи, соціальні психологи, психологи, нейропсихологи, 
психіатри теж вивчають природу щастя. Про це свідчать їхні 
численні статті у таких рейтингових журналах, як «Journal of 
Personality and Social Psychology», «Social Indicators Research»,  
«Personality and Individual Differences», «The American 
Psychologist», «European Psychologist», «Canadian Journal of 
Behavioral Sciences», «British Journal of Psychiatry». 

Окремо треба відзначити «Journal of  Нappiness Studies» 
(2000), директором-засновником якого став шведський соціолог, 
піонер у науковому вивченні щастя у сенсі суб’єктивної радості 
життя та світовий авторитет у цьому питанні Руут Веєнховен. 
Його твори, присвячені соціальним умовам для щастя, коли він 
видав їх, працюючи в Університеті Еразмуса в Роттердамі в 
Нідерландах, зробили великий внесок у поновлення інтересу до 
щастя як мети публічної політики. Вчений показав, що щастя може 
бути використаним як надійний інструмент вимірювання  прогресу 
суспільства. Це стало одним із джерел натхнення для ООН у 
прийнятті щастя як холістичного напряму розвитку. Веєнховен 
також директор-засновник the World Database on Happiness 
(Всесвітня база щастя). Його називають «хрещеним батьком студій 
про щастя», «провідним авторитетом усесвітніх рівнів щастя від 
країни до країни» [17]. 

Зважаючи на обсяг статті, ми змогли проаналізувати 
тільки невеличку частину сучасних визначних робіт, які лягли в 
основу науки про щастя, не торкаючись таких інших важливих 
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дисциплін, як економетрика, статистика, теорія благополуччя, 
філософія, етнографія, антропологія, хоча це не означає, що ми не 
будемо використовувати їх результати в нашій розвідці. 

Мета статті полягає у компаративному аналізі причин, що 
привели одні країни, які належать до різних цивілізацій, у першу 
десятку найщасливіших країн світу, інших – у другу десятку і 
нижче в рейтингу щастя, опублікованому у World Happiness Report -
2018 наприкінці березня 2018 р.. 

Отже, ми розглянемо стан справ у північній західноєвро-
пейській цивілізації, зосереджуючись на Фінляндії, Швеції, Данії 
та Норвегії, на трансатлантичній цивілізації, до якої належать 
США, та на латиноамериканській цивілізації в цілому і, зокрема, 
на державі Коста-Рика, яка уособлює кращі якості цього 
цивілізаційного оригінального ареалу. 

Учені довели, що щастя, яке дійсно є суб’єктивним досвідом, 
може бути об’єктивно виміряне, оцінене, корельоване з відомими 
нині функціями мозку та порівняне з характеристиками 
індивідуума та суспільства.  

Науковці, які проводять дослідження, серед іншого, запи-
тують у людей також, чи вони щасливі і чи задоволені своїм 
життям. Їхні відповіді є важливою інформацією про суспільство. 
Вони можуть сигналізувати як про приховані кризи, так і про 
приховані сильні сторони буття суспільства. Таким чином можуть 
натякати на необхідність змін у ньому. В цьому полягає ідея 
наукових студій про щастя, що виникають упродовж останніх 
десятиліть. Вони стосуються й індивідуумів, і того, що вони 
обирають для себе й цілих суспільств і цивілізацій, і описують 
відчуття громадян стосовно задоволення життям. 

Відомі два широкі вимірювання щастя: злети й падіння 
щоденних емоцій і загальна оцінка індивідуумом щастя. Перше 
називається «афективне щастя», друге – «еволютивне, або 
оцінюване щастя». Важливим є те, що ці два різновиди щастя 
мають передбачувані причини, які віддзеркалюють різні сторони 
нашої людської натури та нашого соціального життя. Афективне 
щастя – це наші щоденні відчуття, радості дружби, час, який ми 
проводимо з родиною, секс або, навпаки, – довгі часи нецікавої 
роботи чи конфлікти з начальством. Еволютивне щастя вимірює 
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різні аспекти життя, такі, які ведуть до соціального задоволення 
або, навпаки, незадоволення своїм місцем у суспільстві. Підви-
щений дохід, наше здоров’я, високий ступінь довіри у громаді 
(соціальний капітал) – усе це сприяє значному задоволенню своїм 
життям. А бідність, погане здоров’я, конфлікти серед членів 
громади призводять до розчарування своїм життям [18]. Важливо 
відзначити, що перша доповідь про щастя (the 2012 World 
Happiness Report) була опублікована директором Інституту Землі 
Джеффрі Саксом і відбивала нову всесвітню потребу приділяти 
більше уваги щастю та відсутності бідності й страждань як 
критеріям для політики урядів. 

Звичайно, підвищення доходів у сім’ї має значення для задо-
волення життям, але тільки до певної міри. Інші речі мають більше 
значення: довіра в суспільстві, розумове і психічне здоров’я, якість 
управління державою та додержання законів. Підвищення доходів 
може підняти рівень щастя, особливо у бідних суспільствах. Але 
заохочення до співробітництва і відчуття товариських взаємин, 
особливо у багатих суспільствах, можуть зробити навіть більше. 
Не випадково в останні роки найщасливіші країни в світі мають 
тенденцію до досягнення не тільки високого рівня доходів, але й 
високого ступеня соціальної рівності довіри і якості управління.  

У 2018 році Фінляндія посіла перше місце за рівнем щастя у 
світі і дістала назву «найщасливіша країна світу». Фінляндія 
майже постійно була в першій десятці найщасливіших країн світу, 
і вона відома не тільки досягненнями у сфері високих технологій. 
В останні роки до нею їдуть делегації звідусіль вивчати її 
педагогічний досвід, систему шкільного виховання та освіти, яка 
плекає рівність між учнями, що належать до різних цивілізацій, 
взаємопоміч виховує любов до прекрасного навколишнього світу. 
На наш погляд, у фінській педагогіці багато чого запозичено із 
А. Макаренка і В. Сухомлинського. 

До трійки найщасливіших країн світу 7-й рік поспіль також 
належить Данія. З іншого боку, Сполучені Штати Америки 
зайняли 18-те місце у звіті про світове щастя в цьому році, що на 4 
пункти нижче, ніж вони посідали у 2017 році. 

Данська дослідниця професор психології з коледжу Дікінсона 
Марі Хельвег-Ларсен вивчила це питання і як психолог, і як 
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уродженка Данії. «Так, данці мають стабільний уряд, низький 
рівень корупції в суспільстві і доступ до високоякісної освіти та 
охорони здоров’я. В країні найвищі податки в світі, але переважна 
більшість данців з радістю їх сплачує, вважаючи, що більш високі 
податки можуть створити краще суспільство. Та, мабуть, най-
головніше, що вони цінують, – це культурний феномен за назвою 
«hugge» (вимовляється як «хіге»). Оксфордський словник додав це 
слово у свій тезаурус у червні 2017 р., і воно означає високоякісні 
соціальні взаємодії. Воно може використовуватися як іменник, 
прикметник або дієслово, а події та місця також можуть бути 
«хігеліджними», тобто подібними до хіге. 

Це слово іноді перекладається як «затишний», але кращим 
його визначенням є «навмисна близькість». Це тоді, коли у вас 
безпечний, збалансований і гармонійний загальний стан: чашка 
кави з другом перед каміном або літній пікнік у парку. 

Дослідження у Данії довели, що це слово є інтегральним до 
народного розуміння благополуччя, душевного комфорту. Воно 
спрацьовує як буфер проти стресу, водночас створюючи простір 
для побудови товариськості. У такій сильно індивідуалізованій 
 країні, як Данія, хіге сприяє розвитку егалітаризму та довіри. 
Можна з певністю говорити, що хіге інтегрувалося в данську 
культуру та психіку. Але воно стало і частково глобальним фено-
меном – Amazon тепер продає понад дев’ятсот назв книжок про 
хіге. Instagram має більш ніж 3 млн постів, які стосуються хіге [19]. 
Дослідниця наголошує, що Данія – не єдина країна, яка має 
концепт, подібний до hugge. Норвежці мають koselig, шведи – 
mysig, голландці мають gezenlligheid, а німці – gemütlichkeit. 

Як зазначає Хельвег-Ларсен, у Сполучених Штатах, де інди-
відуалізм посідає також високе місце, немає реального культур-
ного еквіваленту хіге. Там дохід асоціюється зі щастям, але навіть 
тоді, коли ВНП зростає і рівень безробіття зменшується, рівень 
щастя у Сполучених Штатах постійно падає. Данська дослідниця 
доходить висновку, що проблемою у Сполучених Штатах і далі 
залишаються нерівність доходів, яскраво виражена недовіра як у 
міжособових стосунках, так і до таких інституцій, як уряд та медіа. 

І не випадково, що Сполучені Штати Америки за півстоліття 
не відчули підвищення задоволення життям від того часу, коли 
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нерівність стрімко зростала у всій країні, соціальна довіра падала, 
а громадяни втрачали віру у свій уряд. На думку директора Центру 
сталого розвитку Колумбійського університету США Дж. Д. Сакса 
(тепер він обіймає цю посаду), «найбільш вражаючим фактом 
щодо щастя в Сполучених Штатах є «Парадокс Істерліна» [20]. 
Доходи на душу населення більш ніж удвічі зросли з 1972 року, 
тоді як відчуття щастя (або суб’єктивне благополуччя) залишилося 
майже незмінним або навіть зменшилося. Цьому було багато 
пояснень. Такі американські вчені, як Б. Пауелс, Дж. Зігерс та Дж. 
Д. Власблом [21] вважають, що для щастя американцям потрібні 
передовсім доходи, які зростають. Тоді як інші дослідники, 
наприклад, Дж. Коноу та Дж Ерлі [22], розмірковують над питан-
ням гедоністичного парадоксу, запитуючи, чи  homo economicus 
щасливіший за всіх інших? 

Окрім доходу на душу населення, американський учений 
Джон Хелівей виокремив ще п’ять головних показників для того, 
щоб визначити рівень щастя в країні: здоров’я населення, яке 
вимірюється середнім рівнем тривалості життя громадян, дієвістю 
соціальної підтримки різних мереж, особиста свобода, яка 
вимірюється свободою індивідуума приймати ключові рішення в 
своєму житті, соціальна довіра, яка вимірюється громадським 
порозумінням у суспільстві, глибина корупції в уряді та бізнесі, 
щедрість. Ці показники погіршилися в США за 2015–2018 рр. 
Найточнішим підсумком було: «зменшення соціального капіталу». 
Про це, як зазначає Сакс, він писав у своєму попередньому есе 
«Реставруючи американське щастя» у World Happiness Report–
2017 [23]. 

Коментуючи позицію Сполучених Штатів у Світовій доповіді 
про щастя–2018, американський учений звертає увагу на три 
додаткові причини, які спричинили ситуацію, коли наймогутніша 
цивілізація світу опинилася на 18-му місці у рейтингу щастя у 
Світовій доповіді. Дослідник упевнений: «Суб’єктивне відчуття 
щастя американцями підірвано трьома взаємопов’язаними епіде-
міями таких хвороб, як ожиріння, зловживання лікарськими пре-
паратами (особливо пристрасть до опіуму та його синтетичних 
різновидів) та депресія» [24]. 
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У своїй новій статті, яка супроводжує World Happiness Report-
2018, видатний американський учений Сакс, який належить до 
першої трійки знаменитих економістів світу, підтверджує, що 
відчуття щастя американців з 1972 до 2016 рр. зменшилося. 
Відчуття корупції в уряді та бізнесі підвищилося, довіра до 
соціальних інституцій зменшилася. Усі різні сфери соціального 
капіталу, як уже було зазначено, є важливими детермінаторами 
суб’єктивного благополуччя. Отже, досягнення Сполучених Шта-
тів щодо підйому добробуту, який залежав від приросту доходів, 
були затьмарені зниженням рівня соціального капіталу. 

Вивчаючи серйозні верифіковані дослідження американських 
медиків, які працюють у різних галузях – одні пов’язані з 
ожирінням, а інші – з депресією, – Сакс дійшов декількох виснов-
ків. Виявляється, що ожиріння посилює ризик депресії, і особливо 
серед американців, в яких встановлено і клінічно діагностовано 
депресію. Водночас дослідження медиків довели, що депресія 
сприяє розвитку ожиріння, оскільки існують взаємодії між «доріж-
ками», якими в організмі людини поширюється дофамін («вина-
города») та серотонін («щастя» або «настрій»), і вони можуть бути 
відповідальними за двосторонній зв’язок між ожирінням та 
депресією. 

Третя епідемія пов’язана з надвживанням або безконтрольним 
уживанням медичних препаратів, які американці отримують за 
рецептами. Особливо тих, в яких є опіоїдні інгредієнти та опіоїди. 
Починаючи з 1990-х років уживання таких препаратів класу 
опіоїдів, як OxyContin, та сильного синтетичного опіоїду Fentanyl, 
а також збільшення вживання героїну, призвело до зростання 
смертності. Саме з цих причин перше місце в світі належить Спо-
лученим Штатам Америки – 764 смерті на сто тисяч жителів [24]. 

У епідемії опіоїдів учений звинувачує передусім фарма-
цевтичні компанії, такі, як, наприклад, Purdue Pharma, виробник 
ліків OxyContin. Вони брали участь в агресивному маркетингу цих 
препаратів. Паралельно з ожирінням та вживанням опіоїдних ліків 
у 2005–2015 рр. у Сполучених Штатах стрімко розвивалася 
епідемія депресії. Особливо вона позначилася на наймолодших та 
найстарших вікових групах як чоловіків, так і жінок неіспанського 
білого населення, на групах з найменшими доходами та з 
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найвищими доходами і найвищим рівнем освіти. Причини епідемії 
депресії остаточно не встановлені. Сакс зазначає, що вони можуть 
містити соціологічні фактори (зниження рівня соціальної підтрим-
ки, більше самотності), економічні фактори (зростаюча нерівність 
доходів, фінансова криза, економічний стрес), зсув у культурних 
нормах (збільшення матеріальних інтересів), біофізичні фактори 
(зменшення фізичної активності, залежність від цукру та інші 
шкідливі зміни в дієті, зменшення часу перебування на сонці, 
просто неба), технологічні фактори (збільшення часу, який 
проведено у соціальних мережах або з такими електронними 
пристроями, як смартфони) або інші чинники, які ще треба буде 
ідентифікувати. 

Як показують міжнародні дослідження, між 2010 та 2015 ро-
ками зросла кількість депресивних розладів та смертей, пов’язаних 
з ними, особливо у підлітків. Маємо підтвердження, що у цьому 
відіграє свою негативну роль використання нових екранних техно-
логій (смартфони, відеоігри) та перебування американців у соціаль-
них мережах. При цьому залежність може розвиватися у двох на-
прямах: від депресивних синдромів до занурення у електронний 
екранний віртуальний світ (як своєрідне самолікування) і, навпаки, – 
від часу, проведеного біля екранів, до депресивних симптомів, 
наприклад, до розвитку пристрасті до нових технологій та інших 
умов, що породжують депресію, таких, як зростання самотності, 
відчуття відчуження, яке йде від онлайнових, а не реальних між-
особистих стосунків. Сакс доходить висновку, що такі соціальні 
мережі, як Facebook, асоціюються з пониженням ментального 
здоров'я його користувачів. 

Дослідження лікарів підтверджують, що психічні хвороби – 
одна із головних причин нещасть у світі. Вони спричиняють май-
же стільки само нещасть, скільки бідність, і ще більше, ніж фізичні 
хвороби. Лікування їх повинно стати головним пріоритетом 
кожного уряду. Це збереже мільярди доларів, тому що психічні 
хвороби – головне, що блокує розвиток економіки. Це головна 
хвороба серед людей працездатного віку, вона зменшує національ-
ний дохід на душу населення десь на 5 відсотків через незай-
нятість, абсентеїзм, знижену продуктивність та значні витрати на 
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охорону здоров’я. Психічні хвороби посідають 3-тє місце в світі зі 
спричинення інвалідності. 

Політичну, соціально-економічну ситуації в Латинській Аме-
риці, яка цивілізаційно дуже відмінна від західноєвропейської та 
трансатлантичної цивілізацій, у контексті дослідження рівня 
щастя вивчають такі вчені, як Дж. А. Корніа, Дж. Петрас, 
К. Вайлд [25 – 28]. Дослідження рівня щастя в Латинській Америці 
доводять, що воно досягає дуже високих показників. Про це 
йдеться у фундаментальній статті «Щастя в Латинській Америці 
має соціальне підгрунтя» Маріано Рохаса, вченого з латино-
американського факультету соціальних наук (FLASCO-Mexico) та 
університету Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla. 
Така увага до латиноамериканської цивілізації зрозуміла, адже в 
перші п’ятнадцять щасливих країн світу увійшла латиноамери-
канська країна Коста-Рико, яка посіла 13-те місце і вперше вивела 
латиноамериканський регіон на цей почесний рівень. 

Позитивні показники афективного щастя досягають у латино-
американських країнах високого рівня як порівняно з іншими 
країнами світу, так і порівняно з тим, що може забезпечити індекс 
доходів у регіоні. У латиноамериканців оцінка життя також вища, 
ніж рівень доходів, який мав би на неї впливати негативно. 
Дослідник слушно зазначає, що в житті є щось таке, що дає 
відчуття щастя більше, ніж рівень доходів. Як-то кажуть, «Не в 
грошах щастя». Латинська Америка є яскравим взірцем цього 
прислів’я. Вчений закликає до глибшого проникнення у сутність 
витоків латиноамериканського щастя. Для того, щоб його зро-
зуміти, треба знати хоча б 500-літню історію та культуру країн 
латиноамериканської цивілізації – від часів Колумба (кінець ХV – 
початок ХVІ ст.), коли європейські цивілізації, в більшості своїй – 
іспанці і португальці, почали змішуватися з трьома великими 
доколумбівськими місцевими цивілізаціями: ацтеками, інками та 
майя, до її сьогодення. Треба знати і розуміти її расовий та 
етнічний склад. Це важливо, адже в Латинській Америці місцеве 
населення не було знищене, не зазнало воно і сегрегації. Із часом 
європейці та місцеві групи змішувалися, створюючи так званих 
метисів. Слід звернути увагу на мовну ситуацію, де поряд з 
іспанською (якою розмовляє переважна більшість населення 
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Латинської Америки, крім португаломовної Бразилії) використо-
вуються мови корінного населення – такі мови, як кечуа, майя, 
гуарані, запатіка та багато інших. 

У Латинській Америці є країни, у яких чисельність нащадків 
американських індіанців, змішаних з нащадками португальців та 
іспанців, тобто метисів, становить доволі велику кількість. Це такі 
країни, як Болівія, Гватемала, Еквадор, Сальвадор, Meксика та 
Перу. 

На формування латиноамериканської цивілізації і культури 
впливало багато факторів. Взаємовпливи цінностей корінних ла-
тиноамериканців та іспанців і португальців, їхні погляди на життя, 
світогляд у процесі 500-річного взаємопроникнення були важли-
вими для створення унікальної культури країн Латинської Амери-
ки. Латиноамериканцям більше властивий дух співіснування, який 
був притаманний американським індіанцям, ніж домінування над 
природою. Ця ціннісна установка зробила великий внесок у ство-
рення суспільства, яке не стільки зацікавлене у зміні соціального 
та природного контексту, а просто живе у ньому. Це сприяло 
створенню суспільства, яке живе без гонитви за матеріальними 
цінностями, в гармонії з природою. До того ж поглиблені сімейні 
цінності завойовників змішалися з цінностями спільнот корінного 
населення. Як наслідок, на передній план виходять  не так гро-
мадянські, соціальні або політичні відносини, як сімейні, дружні, 
сусідські, колегіальні. Центром цих стосунків стає емоційне, 
тепле, довірливе ставлення один до одного. Водночас у державних 
інститутах має місце хабарництво, корупція, які не дуже відчутно 
впливають на теплу атмосферу стосунків між людьми. 

Незважаючи на низький рівень доходів, високу криміноген-
нісь у суспільствах, відсутність консьюмеризму, який диктує пос-
тійні збільшення матеріальних потреб, латиноамериканське сус-
пільство зберігає свої духовні, людські цінності. Недаремно високі 
афективні та еволютивні рівні щастя показала Коста-Рика в World 
Happiness Report-2018. Це вищі за середні європейські рівні, і 
пояснюється це частково тим, про що ми вже згадували, а також 
відносно повним благополуччям у цій країні. У Коста-Рика не має 
армії з 1949 року. Громадяни Коста-Рики мають повний доступ до 
безкоштовної системи охорони здоров’я. В країні є райони, де 
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довгожителів особливо багато. До них суспільство ставиться з 
особливою повагою та дбає про них: раз на місяць до цих столітніх 
людей приїджають лікарі та медсестри, оглядають їх, розмовляють 
з ними. Варто зазначити, що костариканці, які перейшли столітній 
рубіж, зазвичай доволі активні люди, багато пересуваються, хоч і з 
допомогою палички, виконують посильну роботу. Століття кож-
ного окремого костариканця святкується як велике спільне свято 
громади. Спочатку всі мають бути присутні на месі в като-
лицькому соборі, присвяченій столітньому ювілярові або ювілярці. 
Потім розпочинається загальне свято із застіллям, з піснями і 
танцями, де беруть участь усі – від дітлахів і молоді до людей 
поважного віку. Цим виховується повага і пошана до життя, 
прожитиго у злагоді з природою. В Коста-Риці є також сучасний 
геронтологічний центр, до якого може звернутися кожен костари-
канець, якщо йому минуло шістдесят років. Прийом у цій установі 
ведеться просто. Люди туди приходять і сідають на стільці. Їх 
приймає лікар згідно з порядком черги. Якщо нін бачить, що 
людина потребує медичної допомоги центру, його залишають на 
лікування. Мабуть, у цій країні поняття «бюрократія», або 
«попередній запис», або «талон на прийом» не відомі. 

У Коста-Риці середнє і вище навчання безоплатне. Ця 
маленька країна має більш ніж пятдесят вищих навчальних 
закладів, і тільки декілька з них є платними. До того ж на сайтах 
безоплатних університетів розміщена інформація, скільки сту-
денту з провінції, який приїжджає вчитися до столиці, буде 
коштувати житло (в центрі або подалі від нього, їжа, та інші 
нагальні витрати). Уряд дбає про те, щоби базові потреби населен-
ня задовольнялися незалежно від доходів. Колись Коста-Рика при-
возила з інших країн Латинської Америки садженці кави, кокосів, 
апельсинів та інших фруктів, аби створити їх плантації у себе 
вдома. Але з часом не експорт кави та фруктів, а туризм став 
основною частиною доходів у бюджеті країни. Костариканці 
сповідують любов до своєї землі та до всього живого, що на ній 
існує. Країна перейшла на екологічно чисте паливо, процвітає 
екотуризм. Національні природоохоронні зони, парки, ліси та 
заповідники становлять ледь не четверту частину території країни. 
До Коста-Рики не тільки збільшується приплив туристів, а й 
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зростає імміграція з різних країн світу, яка в останні роки 
становила 1,4 млн осіб. 

Може здатися, що найкраще, що можуть зробити для себе 
люди, – це переїхати у країни, де рівень щастя найвищий. 
Побачивши в цих державах природу соціальних зв’язків, якість  
стосунків у громадах, дієвість урядів на користь населення і 
наявність робочих місць, вони починають усвідомлювати й 
розуміти, що підтримує це щасливе життя, бачать правильні 
відповіді, які полягають не в тому, щоб переїхати до більш 
щасливих спільнот, але навчитися тому, як вони живуть, і втілити 
уроки їхнього життя у себе в країні. Щастя, на відміну від золота, 
може бути створене для всіх, їм можна ділитися з усіма. Його 
вистачить на всіх, тому що той, хто його дає, не стає менш 
щасливим. Щастя навіть зростає, коли їм діляться з іншими.  

Висновки:  
У північноєвропейських країнах соціальні цінності знаходили 

підтримку і в народі, і в уряді. Здебільшого у післявоєнні роки 
соціал-демократичні партії цих країн були при владі. Жінки в цих 
суспільствах активно виборювали свої права брати участь в 
урядових органах цих країн. Нині їх чи не найбільше на від-
повідальних посадах, порівняно з іншими країнами світу. Мабуть 
тому, що жінки у північноєвропейських країнах перебрали на себе 
значну частину керівних посад, починаючи від комунальних 
осередків і доходячи до парламентів, така велика увага при-
діляється тут дошкільному й шкільному вихованню, сімейним 
відносинам, охороні здоров’я, розв’язанню найнеобхідніших 
складних соціальних проблем.  

Слід зазначити, що скандинавська цивілізація посідає перше 
місце у диджиталізації своїх країн. Повна комп’ютеризація відбу-
лася тут раніше, ніж в інших європейських країнах, так само, як і 
найширше використання на побутовому та промисловому рівнях 
усіх можливостей Інтернету, який у цих країнах став уже давно 
повсякденною потребою. Може, саме тому раніше від інших 
народів, які вже занурилися у світове павутиння, у глобальні 
соціальні мережі, такі як Facebook, Twitter, Instagram та інші, 
скандинави відчули нагальну потребу в поверненні, відродженні, 
створенні теплих, щиросердних, товариських стосунків безпо-
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середньо, сам на сам, дефіцит яких у цих суворих північних 
країнах почав даватися взнаки.  

Поняття «хіге» не випадково увійшло і у побут, і у словники і 
почало поширюватися у всьому Західноєвропейському регіоні, 
тому що не тільки у Північній Європі, а й в інших її частинах люди 
почали відчувати дефіцит людських стосунків. Це те саме право на 
комунікацію, про яке писали і пишуть видатні вчені світу в галузі 
комунікації і культури: Жан Д’Арсі (Франція) [29], Сіз Гемелінк 
(Нідерланди) [30], Марк Рабой (Канада) [31], Каарл Норденстренг 
(Фінляндія) [32] та інші [33–34] (у тому числі і автор цієї статті). 
Після мови, яка могла народитися у людини тільки у спілкуванні з 
іншою людиною, це найдорожчий дар, який має людство. 

Натомість у Сполучених Штатах Америки водночас зі 
зростанням доходів на душу населення не відбувалося зростання 
рівня щастя – виявився так званий «парадокс Істерліна». Вододіл 
між багатими і бідними ставав щораз ширшим і глибшим. Мережі 
соціальної підтримки найбідніших жителів США не могли 
надолужити й покращити становище незахищених верств населен-
ня. Система охорони здоров’я – найдорожча в світі – викликає 
незадоволення пересічних американців, тому що не виконує функ-
ції запобігання епідеміям, які охопили країну: ожиріння, вживання 
опіоїдних лікарських препаратів та депресія наявні у таких 
масштабах, що це дається взнаки на національному доході США і 
на загальному стані суспільства, рівень щастя в якому падає.  

Усі три епідемії, що охопили Сполучені Штати Америки, 
виходять за рамки суто медичних і мають економічне, соціальне, 
морально-етичне підґрунтя. Індивідуалізм, високий ступінь кон-
курентності не тільки на виробництві, а й у навчанні, в спорті та 
комп’ютерних іграх перетворилися на одну з провідних рис харак-
теру громадян США. Оскільки, за визначенням, усі переможцями 
бути не можуть, відбувається постійне зростання вищеназваних 
епідемій, які між собою щільно переплетені і впливають одна на 
одну. Розтиражовані могутніми медіа історії успіху окремих 
американців часто-густо сприймаються іншими як докір їхнім 
здібностям, як підтвердження їхньої меншовартості, неспромож-
ності досягти багатства, високого статусу, потрапити у кола влади 
і т. ін. 
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У США немає слова «хіге» в суспільному обігу. Велика 
держава, яка стала світовим центром високих технологій, у тому 
числі інформаційно-комунікаційних, штаб-квартирою глобальних 
соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Instagram, таких 
велетнів продажу, як Amazon, водночас породжує у своїх громадян 
відчуття самотності, алієнації, відчуженості, що в кінцевому під-
сумку втягують їх у морок клінічної депресії, ведуть до злов-
живання опіоїдами тощо. 

Шляхи виходу з цього стану є. На це вказують дослідження 
відомих американських учених. Потрібна лише політична воля 
різних гілок влади США, аби приборкати лобізм, агресивний 
маркетинг ліків, фаст-фуду та солодких напоїв з цукром у медіа, 
зосередитися на системі охорони здоров’я, особливо на тій частині 
її, яка опікується превентивною практикою, подбати про поси-
лення реальних соціальних мереж допомоги населенню у всьому 
їхньому різноманітті: від підтримки найбідніших верств населення 
до уваги до школи та шкільного виховання, де повинні закла-
датися ті моральні якості в дітях та підлітках, які допоможуть їм 
зрозуміти та засвоїти такі поняття, як солідарність, щирість, друж-
ність, егалітаризм. 

На відміну від цивілізаційних засад Сполучених Штатів, ці 
поняття в латиноамериканських країнах є засадничими. Набагато 
нижчий, ніж у США, рівень доходів не робить їх нещасними. 
Відсутність консьюмеризму не обтяжує їх гонитвою за надспожи-
ванням. Філософія життя жителів країн Латинської Америки 
ґрунтується на інших цінностях, головними серед яких є родина, 
теплі сімейні стосунки, приязне й товариське ставлення до сусідів, 
до членів громади, де вони мешкають. Цінується доброта, 
щедрість, готовність прийти на допомогу, розділити горе й радість.  

Прояви афективного щастя латиноамериканців виливаються у 
такі загальнонаціональні видовища, як карнавали. Вони розкри-
ваються у багатій пісенній і танцювальній культурі. Недарма 
латиноамериканські танці є обов’язковою складовою конкурсів 
сучасних бальних танців в усьому світі. Їх запальні ритми, яскраві 
мелодії говорять, мабуть, про любов до життя більше, ніж 
відповіді на запитання опитувальників, які складені європейсь-
кими та трансатлантичними дослідниками. 
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Латиноамериканці живуть у гармонії з природою, кольори 
їхніх національних одягів нагадують своїм різнобарв’ям пташок, 
метеликів, квітів, які їх оточують. Отже, як ми уже згадували, за 
500 років існування латиноамериканської цивілізації доволі гар-
монійно переплелися іспаномовні і португаломовні культури заво-
йовників з великими культурами народів майя, інків, ацтеків, по-
родивши метисів, які всотали всі ці культури і внесли своєрідність 
у розвиток Латинської Америки. 

Якщо у скандинавських народів поняття «хіге» виникло і 
набуло розвитку певною мірою як необхідність і у його створенні 
брали участь і розум, і прагматизм, і здоровий глузд, то у 
латиноамериканській цивілізації теплота стосунків – десь на рівні 
генетичному. Тут серце веде уперед. Ось чому такою важливою, 
на наш погляд, є різноманітність підходів у вивченні щастя різних 
цивілізацій та народів. 

Світ швидко глобалізується, але ще достатньо відмінностей у 
різних його кутках, аби замислитися над різними складовими 
щастя в різних цивілізаціях. І може бути так, що там, де доходи 
нижчі, люди чомусь щасливіші. Справа вчених – знайти більш 
точні терези вимірювання щастя і запропонувати їх людству. 

 
__________________________ 
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особливості формування та цивілізаційного визначення націй, які 
перебувають на етапі постколоніального становлення. 

Ключові слова: цивілізація, цивілізаційне визначення, нація, 
етнічна нація, політична нація, національна ідентичність, 
націоналізм.  

Oleksandr Sych. Nationalism - the factor of civilizational 
definition. In the article, the author considers nationalism as a factor 
of civilizational definition, analyzing its influence on the formation and 
preservation of national identity, which serves as the main criterion for 
such determination.The particular attention is paid to the peculiarities 
of the formation and civilizational definition of nations at the stage of 
postcolonial development. 

Key words: civilization, civilizational definition, nation, ethnic 
nation, political nation, national identity, nationalism. 

 
Російська агресія проти України 2014 року і чотирирічне 

військове протистояння на Сході нашої держави в черговий раз 
актуалізували теми націоналізму та цивілізаційного визначення. З 
одного боку, початок війни наочно увиразнив концепцію 
Р. Брюбейкера про «боротьбу тріади націоналізмів» на пост-
совєтському просторі – націоналізмів російської метрополії та 
російської національної меншини в національних державах, що 
постали після розпаду СССР, проти націоналізмів цих держав [2]. 
А з іншого – причиною для російської агресії став курс України на 
євроінтеграцію, отже, її намагання цивілізаційно визначитися 
поміж Європою та Євразією.  

Цілком закономірно, що в умовах російсько-української війни 
значно активізувалися українські націоналістичні структури, які 
протягом ХХ століття і після проголошення незалежності України 
традиційно позиціонували Росію як її головного ворога. Їхні пара-
мілітарні підрозділи відіграли вагому роль у стримуванні агресора 
на початковому етапі війни, а партійні утворення так само вагомо 
впливають на перебіг внутрішньополітичних процесів. А тому 
питання впливу націоналізму на цивілізаційне визначення нашої 
держави становить значний інтерес для наукового дослідження. 
Отож, об’єктом цього дослідження є націоналізм, а предметом – 
цивілізаційний аспект його доктрини. 
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Сьогодні в українській науці не бракує наукових робіт з 
історії українського націоналізму. Значно меншою є їхня кількість 
у політичних науках, для яких він інерційно залишається пере-
важно табуйованою темою. Найбільш системно існуючі теорії 
нації та націоналізму в однойменній роботі опрацював 
Г. Касьянов. Аналізу сучасного стану українського націоналізму 
присвячені дослідження В. Кулика, В. Панченка, кандидатська ди-
сертація Е. Андрющенка. У ній, в тому числі, подано і розгорнутий 
аналіз бібліографії проблеми [1, с. 11–17]. Хорошим науковим 
майданчиком для активізації досліджень на вказану тему стала 
постійно діюча наукова конференція «Ідеологія українського на-
ціоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави». У 
її рамках появилися наукові статті C. Адамовича, В. Алтухова, 
В. Бусленка, Б. Галайка, В. Труша, В. Рога, М. Молочка, Б. Паски. 
Низка праць на зазначену тему опублікував також автор статті. 
Однак тема цивілізаційного аспекту доктрини націоналізму і 
надалі залишається нерозкритою. А тому завданням цієї статті є 
аналіз впливу націоналізму на цивілізаційне визначення держави. 

Методологічною основою для статті є роботи українського 
вченого М. Михальченка, який спеціалізується на темі цивіліза-
ційних досліджень, та британського дослідника націоналізму 
Е. Сміта.  

Зокрема, член-кореспондент НАН України М. Михальченко 
під цивілізацією розуміє етнічну або етнополітичну спільність, 
об’єднану мовою, територією, культурою, економічним ладом, ре-
лігією, мораллю та іншими компонентами способу життя. Власне 
спосіб життя вчений вважає універсальним критерієм визначення 
цивілізації [8, с. 10–11]. Частково з цим збігається і те визначення 
цивілізації, яке подає відомий американський дослідник С. Ган-
тінгтон: «І цивілізація, і культура стосуються способу життя наро-
ду, і цивілізація – це явно виражена культура» [3, с. 39]. Наголо-
шуємо «частково», тому що, за твердженням самого М. Михаль-
ченка, він, на відміну від С. Гантінгтона, для класифікації циві-
лізацій пропонує не один критерій (культура), а їх систему [8, с. 9].  

Натомість Е. Сміт, професор у галузі націоналізму та етніч-
ності Лондонської школи економіки, якого вважають класиком 
досліджень феноменів нації та націоналізму, визначає націоналізм 
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як ідеологічний рух за досягнення й утвердження незалежності, 
єдності та ідентичності від імені населення, яке має становити 
реальну або потенційну націю [12, с. 81]. Головними положеннями 
доктрини націоналізму вчений вважає такі: 1. світ поділений на 
нації, кожна з яких має власний характер і долю; 2. нація є 
джерелом будь-якої політичної влади, і лояльність до нації пере-
вищує всі інші лояльності; 3. щоб бути вільними, люди мають 
ідентифікуватися з певною нацією; 4. щоб бути самобутньою, 
кожна нація має бути автономною; 5. задля миру і справедливості 
на землі нації мають бути вільними і захищеними. З цих положень 
Е. Сміт виводить три основні ідеали нації: національна ідентич-
ність, національна єдність і національна автономія [13, с. 207–208].  

У контексті теми цивілізаційного визначення основним із 
наведених ідеалів вважаємо національну ідентичність, бо із неї 
випливає національна єдність й за умови її збереження національ-
на спільнота домагається для себе автономного існування.  

У свою чергу, до найголовніших рис національної ідентич-
ності Е. Сміт відносить: 1. історичну територію, або рідний край; 
2. спільні міфи та історичну пам’ять; 3. спільну масову, гро-
мадську культуру; 4. єдині юридичні права та обов’язки для всіх 
членів; 5. спільну економіку з можливістю пересуватися у межах 
національної території [12, с. 23].  

Для порівняння вважаємо за доцільне навести погляд на 
національну ідентичність іншого відомого західного дослідника 
проблем нації і націоналізму – професора Лондонського універ-
ситету королеви Марії, професора політичних наук М. Гіббернау. 
Під національною ідентичністю дослідниця розуміє «колективне 
чуття, зіперте в належність до однієї нації і в спільність більшості 
атрибутів, які роблять її відмінною від інших націй». Такі 
атрибути вона бачить в п’яти вимірах: психологічному, 
культурному, територіальному, історичному і політичному. Корот-
ко й узагальнено їх можна сформулювати як спільний емоційний 
зв’язок, мова, культура, історія, територія й суверенне право 
визначити колективну долю [4, с. 20–38].  

Як бачимо, в більшості характеристик бачення національної 
ідентичності обох британських дослідників збігається. Часткова 
відмінність полягає в тому, що Е. Сміт додатково наголошує на 
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економічній характеристиці національної спільноти, а М. Гіббер-
нау – на психологічній. Якщо ж ці визначення порівняти із 
визначенням цивілізації, запропонованим М. Михальченком, то в 
очі впадає майже повна аналогія між ними.  

Таким чином можна дійти висновку, що спосіб життя, який 
розрізняє цивілізації між собою, є тим же, що й національна 
ідентичність, яка аналогічно розрізняє між собою національні 
спільноти.  

У такому разі, під цивілізаційною визначеністю слід розуміти 
проектовану належність національної спільноти за визначеним 
критерієм, і таким критерієм виступає національна ідентичність.  

Класифікуючи цивілізації, М. Михальченко розрізняє глобаль-
ний, регіональний та локальний їхні види [8, с. 17]. Очевидно, для 
кожного із видів суть цивілізаційної визначеності набуває дещо 
відмінного значення. Визначеність щодо глобальної цивілізації – 
це рівень відповідності способу життя національної спільноти 
тому способу життя, який є відмінною рисою цивілізації як 
наднаціональної спільності. А отже, це означає рівень відповід-
ності національної ідентичності тим рисам ідентичності, які 
характеризують глобальну ідентичність. У той же час, цивілізацій-
на визначеність регіональної та локальної цивілізацій, на нашу 
думку, зводиться до самоусвідомлення себе національною спіль-
нотою, що володіє окремою національною ідентичністю.  Очевид-
но, що й цивілізаційна визначеність локальної цивілізації щодо 
регіональної в більшій мірі аналогічна до визначеності регіональ-
ної цивілізації щодо глобальної. Як приклад останньої, М. Ми-
хальченко наводить взаємини кримськотатарської локальної і 
української регіональної цивілізацій [8, с. 17]. 

Серед дослідників націй і націоналізму та в практичному 
політичному вимірі сьогодні присутні два відмінні трактування 
нації – етнічне та політичне. Своїми витоками вони виходять із 
різних шляхів формування націй у Західній та Східній Європі й, 
відповідно, започаткованого Г. Коном протиставлення західно-
європейського розуміння націй (як політичних, громадянських) 
східноєвропейському (культурних, етнічних). Згідно з його погля-
дами, вже існуюча у Західній Європі сучасна централізована 
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держава раціонально сприяла формуванню нації, наповнюючи 
своїх громадян спільною для них свідомістю та уможливлюючи їх 
політичну і культурну інтеграцію в єдину національну спільноту. 
Оскільки народи Східної Європи не мали власних державних 
утворень, то інструментом становлення їхніх націй стала культура 
[9, с. 629–633]. 

Поділ націй на етнічні та політичні був уведений на поч. 
ХХ ст. німецьким істориком Ф. Майнеке. Однак політичне трак-
тування нації у нього не розбігалося з етнічним і співвідносилося 
як часткове із загальним та позначало ту частину нації, що 
замешкувала на території, обмеженій державними кордонами. 
Натомість належність до етнічної нації не залежала від них і 
виходила поза їх межі [9, с. 25]. 

Влучно своє розрізнення між цими категоріями подала аме-
риканська професорка Е. Томпсон. «І справді, в англійській мові 
немає значної різниці між словами «нація» і «держава» та, від-
повідно, між словами «громадянство» та «національність». Однак 
в Азії, Латинській Америці та континентальній Європі вважається, 
що національність пов’язана з культурними навичками та 
пам’яттю людини, тоді як громадянство вказує на громадянське 
становище (або вибір, у разі натуралізації) – належність до 
сукупності громадян певної політичної одиниці» [14, с. 23]. 

У той же час нинішнє етнічне і політичне трактування часто 
подаються як взаємозаперечні із наголосом на шкідливості 
використання етнічного чинника для консолідації нації. Звідси 
вживання з такою самою негативною конотацією і терміна 
«етнічний націоналізм», що ввійшов в обіг в 1970-х роках і спо-
чатку цілком нейтрально використовувався для позначення ре-
гіональних визвольних рухів поряд зі синонімом «етнорегіо-
налізм». Погоджуємося із українським дослідником В. Лісовим, 
який застерігає від серйозних небезпек, що виникають внаслідок 
такого протиставлення етнічного та політичного трактування 
нації. Адже це веде до заперечення доцільності існування 
етнічного ядра у формуванні сучасної української нації. В той же 
час процес формування західноєвропейських політичних націй 
відбувався за обов’язкової наявності такого ядра, бо ж різні етнічні 
групи, що проживали на території тої чи іншої держави,  



 НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Випуск 2 (94)  
 

114 

формувалися під її впливом в єдину політичну спільноту навколо і 
на базі тої із них, що була найчисельнішою й культурно та 
економічно найрозвинутішою. В. Лісовий дуже влучно зазначає, 
що «термін «етнічний націоналізм» у його негативному значенні 
використовують сьогодні в Україні тільки супротивники того, щоб 
українська політична нація володіла українськими культурними 
ознаками» [5, с. 13–17].  

Вважаємо, що незалежно від етнічного чи політичного 
трактування нації її цивілізаційна визначеність здійснюється через 
призму національної ідентичності. По-перше, незалежно від такого 
трактування, нація об’єктивно володіє власною ідентичністю. А 
по-друге, процес формування політичної нації в умовах існування 
державного утворення закономірно вимагає наявності етнічного 
ядра, на основі якого буде сформована її ідентичність. Своє 
визначення цивілізації М. Михальченко однаковою мірою будує на 
«етнічній та етнополітичній спільноті» й при цьому додатково 
уточнює: «Навіть коли політична нація формується на багато-
етнічному ґрунті, національна ідентичність існує на основі 
найбільшої етнічної групи» [8, с. 204].  

Свою особливість має процес формування політичних націй, 
які перебувають на етапі постколоніального становлення. І цей 
аспект є актуальним для аналізу сучасної української дійсності. 
Титульна нація, яка дала назву новоутвореній державі, змушена 
змагатися за право сформувати таке ядро із національною мен-
шиною, яка є представником колишньої метрополії і яка в цій 
боротьбі користується підтримкою своєї зовнішньої батьківщини. 
До того ж така національна меншина, використовуючи приві-
лейоване становище, досягнуте в період колоніального панування 
своєї нації, від початків становлення національної держави укон-
ституйовує за собою значні преференції в суспільно-державному 
житті. Яскравим прикладом узаконення таких переваг є статус 
російської меншини в Україні [6, с. 243].  

Цей процес, по суті, також є актом цивілізаційного визначення 
у вимірі регіональної цивілізації, і визначальну роль у ньому 
відіграє національна держава. Залежно від рівня її підтримки 
титульна нація в процесі формування етнічного ядра політичної 
нації може втратити як деякі із рис своєї ідентичності, так і 
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позбутися її повністю. Цей результат одночасно може бути й 
результатом цивілізаційного визначення. Власне такий процес 
влучно відобразив, як уже згадувалося, Р. Брюбейкер у формулі 
«боротьби тріади націоналізмів» на постсовєтському просторі – 
російського «вітчизняного» націоналізму, «націоналізаційного» 
націоналізму країн-нащадків та націоналізму меншин нової росій-
ської діаспори [2, с. 78]. 

Дуже детально механізм підкорення географічного простору й 
ментальності поневоленого народу у практиці європейського 
колоніалізму розкрив Е. Саїд. Завойовуючи заморські території 
задля визиску їхніх ресурсів, європейські колонізатори засобами 
культури намагалися змінювати ментальність місцевих народів, 
спотворювали їхню історію, зображаючи місцевих мешканців як 
недолугих тубільців і виправдовуючи своє завойовництво нібито 
цивілізаційною місією, й навіть природне середовище перетворю-
вали «на подобу того, що лишилося вдома». Як один із найяскра-
віших прикладів він подає Ірландію, яку, врешті-решт, поглинула 
Британія і для англізації місцевих назв якої було навіть створене 
спеціальне Ірландське картографічне товариство. А тому одним із 
перших завдань культури опору колоніалізмові Е. Саїд вважає 
«повернення, перейменування й перезаселення землі». «Відчуття 
землі, яку повернув її народ, також уможливило пошуки автен-
тичности, національного коріння, природнішого за пропоноване 
колоніальною історією, нового пантеону героїв, мітів і релігій. А 
одночасно зі створенням цих націоналістичних начерків деколо-
нізованої ідентичности завжди відбувається чи не надприродна, 
квазіалхімічна реконструкція тубільної мови», – пише він у своїй 
фундаментальній праці [10, с. 320].  

У справі боротьби проти колоніалізму і повернення звіль-
неним територіям та народам їхньої автентичності Е. Саїд важливу 
роль відводить націоналізмові, хоча при цьому демонструє, що не 
є його симпатиком. Він вважає, що антиколоніальний рух у 
метрополіях та імперських територіях розпочинався саме тоді, 
коли ініціативу виявляли націоналісти. А вже після них естафету 
перебирали інтелектуали, які критично переглядали культуру 
метрополії, застосовуючи проти неї її ж методи, дискурси та зброю 
науки. «Націоналізм» – це слово, яке все ще позначає купу 
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недиференційованих речей, однак для мене воно досить адекватно 
визначає мобілізаційну силу, яка об’єднала народи зі спільною 
історією, релігією та мовою для опору чужій окупаційній імперії» 
[10, с. 315].  

У той же час інша дослідниця культури колоніалізму 
Е. Томпсон зауважила, що специфічним у Європі було і є сприй-
няття російського колоніалізму. Зважаючи на те, що Росія свої 
завоювання здійснювала у суміжних сухопутних, а не на за-
морських територіях, її довго не трактували як колоніальну 
державу. Натомість у західній пам’яті закарбувався образ Росії-
жертви – величної і географічно безмежної країни, яка має 
значний творчий потенціал, але яку мучать постійні нещастя. А 
тому про неї почала формуватися думка як про країну без 
природних кордонів, яка просувається вперед тільки для того, щоб 
захистити себе, і що її експансія має позитивний цивілізаційний 
вплив. Окрім того, реалізовуючи свої геополітичні плани у 
боротьбі із Заходом, царська Росія і її наступник СССР демон-
стрували підтримку антиколоніальним рухам проти нього. Все це в 
комплексі «призвело до затримки із усвідомленням того факту, що 
колоніалізм не обмежувався експансією Заходу в Азії та Африці, а 
існував також і в Європі» [14, с. 79, 82–85].  

А тому, маючи життєвий емпіричний досвід (полька, на-
роджена у Литві, здобула вищу освіту у Варшавському універ-
ситеті і продовжила її у США), Е. Томпсон, так само як і Е. Саїд, 
який вивчав імперську складову творів англійських та фран-
цузьких письменників, присвятила свої дослідження російській 
культурі і літературі як інструментам колоніалізму. Висновки обох 
вчених щодо механізмів колонізації підкорених народів є майже 
ідентичними. Такими самими ідентичними, і навіть чіткіше 
вираженими у праці Е. Томпсон, є висновки про позитивну роль 
націоналізму у процесах деколонізації територій і народів. 
Зокрема, науковець у контексті аналізованої теми вказує, що 
необхідно розмежовувати захисний націоналізм, основою якого є 
захист національної ідентичності, та агресивний націоналізм, спря-
мований на експорт власної національної ідентичності та за-
воювання земель, на яких живуть Інші [14, с. 19]. 
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При цьому вона робить дуже влучне застереження, яке добре 
надається і для характеристики сучасного українського націона-
лізму: «Захисний націоналізм є засобом опору від зазіхань 
ворожих Інших на їхню ідентичність, але його дуже часто 
тлумачать як ксенофобію або антисоціальну поведінку. Таке 
тлумачення саме по собі є виявом колоніальних нахилів, оскільки 
воно штовхає Інших у прокрустове ложе дискурсивного простору, 
окресленого медіаторами, котрі представляють головні політичні 
потуги» [14, с. 32]. У своїй праця Е. Томпсон закономірно багато 
уваги приділяє Україні, її колоніальній долі і постколоніальному 
становленню. Не викликає сумніву, що наведена вище харак-
теристика захисного націоналізму в її інтерпретації стосується 
також українського націоналізму. 

Аналізуючи українську цивілізацію, М. Михальченко харак-
теризує її як європейську, регіональну й стаціонарну. При цьому 
відмічає її внутрішню орієнтаційну роз’єднаність між європей-
ською та євроазійською цивілізаційною визначеністю. Однак, 
прогнозуючи перспективи взаємин двох сусідніх цивілізацій – 
української і московської, які він відповідно ідентифікує як 
європейську та євразійську, – вчений  вказує на них як на такі, що 
кардинально розбігаються [8, с. 7–24]. 

Вважаємо, що в обох вище згаданих аспектах – внутрішньо-
політичного становлення і захисту національної ідентичності та 
зовнішнього цивілізаційного позиціонування між Європою та 
Євразією – український націоналізм є важливим фактором ци-
вілізаційної визначеності України і може у цьому процесі відіграти 
конструктивну роль.  

Його наявність і рівень структурно-організаційної та програм-
но-ідеологічної розвиненості є вагомим стримуючим чинником 
для прогресування російського націоналізму в Україні, а отже, й 
для постколоніального становлення ідентичності української 
етнічної нації та її використання як етнічного ядра для ста-
новлення політичної нації. В брюбейкерівській концепції боротьби 
«тріади націоналізмів» відсутність чи слабкість українського 
націоналізму автоматично посилює потенціал негативного впливу 
російського націоналізму на цей процес. Недаремно низка україн-
ських учених відзначає недостатність українського націоналізму в 
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Україні. Так, співавтори монографії «Українська політична нація» 
Н. Земзюліна і С. Шамара з цього приводу зазначають: 
«Безумовно, важливим чинником, який гальмує розвиток україн-
ської нації і української національно-політичної ідентичності, є 
брак, власне, українського націоналізму» [6, с. 246].  

Аналогічну думку, але вже в контексті цивілізаційної визна-
ченості, висловлює і М. Михальченко: «Самоідентифікацію україн-
ської регіональної цивілізації отримує не надлишок націоналізму, 
а його недостача». При цьому науковець наголошує на зваженому, 
раціональному характері такого націоналізму, який характерний 
для консервативних партій Європи [7, с. 106].   

Цілком логічно з цього випливає, що чим довше триватиме 
невизначеність щодо етнічного ядра української політичної нації, 
тим негативніше це відображатиметься як на процесі її форму-
вання, так і на зовнішньому цивілізаційному позиціонуванні 
України. Адже розмитість ідентичності української регіональної 
цивілізації ускладнюватиме і її позиціонування між європейською 
та євроазійською глобальними цивілізаціями.  

У той же час націоналізм, у найширшому сенсі, трактується як 
політичний рух та ідеологія, «яка ставить у центрі своїх інтересів 
націю і прагне сприяти її розвитку» [11, с. 16]. А тому, відстоюючи 
українську національну ідентичність, український націоналізм тим 
самим справляє позитивний вплив на процес цивілізаційної  
визначеності України.   

Отож, універсальним критерієм визначення цивілізації є спо-
сіб життя. За своїми компонентами він рівнозначний національній 
ідентичності, яка належить до головних ідеалів нації і посідає таке 
саме чільне місце в доктрині націоналізму. А тому націоналізм є 
вагомим фактором цивілізаційної визначеності.  

Національна ідентичність як критерій цивілізаційної визна-
ченості не залежить від суперечностей етнічного та політичного 
трактування нації, адже об’єктивно кожна нація володіє власною 
ідентичністю й історично формування політичної нації завжди 
відбувалося навколо її етнічного ядра.   

Свою особливість має процес формування і цивілізаційного 
визначення політичних націй, які перебувають на етапі постколо-
ніального становлення.Титульна нація, яка дала назву новоутво-
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реній державі, формуючи своє етнічне ядро, вступає у супереч-
ність із національною меншиною, яка донедавна була частиною 
панівної метропольної нації, за своєю ідентичністю може нале-
жати до іншої глобальної цивілізації і прагне в змінених суспіль-
них умовах і надалі займати панівне або ж привілейоване ста-
новище. Відстоюючи в таких умовах власну етнічну ідентичність, 
націоналізм може вагомо і конструктивно впливати на формування 
політичної нації й тим опосередковано також на її регіональну та 
глобальну цивілізаційну визначеність. Фактором такого конструк-
тивного впливу є його захисний і консервативно-раціональний 
характер. 

Українська нація перебуває на постколоніальному етапі ста-
новлення і характеризується внутрішньою орієнтаційною роз’єд-
наністю поміж європейською та євроазійською цивілізаціями. 
Український націоналізм об’єктивно є вагомим фактором політич-
ного процесу в державі, історично демонстрував і демонструє 
переважно європейську цивілізаційну зорієнтованість та може 
відіграти конструктивну роль у збереженні етнічної ідентичності, 
її перетворенні на ядро політичної нації, а отже, і впливати на фор-
мування її регіональної та глобальної цивілізаційної визначеності.  

Такі висновки розкривають перспективу подальших дослід-
жень на теми постколоніального націоналізму, формування 
етнічного ядра української політичної нації та моделювання 
ідеологічно-програмних засад українського раціонального 
консервативного націоналізму.   

 

___________________________ 
 

1. Андрющенко Е. Українські праворадикальні організації у контексті 
суспільно-політичних процесів (кінець 1980-х – 2015 рр.) : дис. … канд. іст. 
наук : 07.00.01. / Запоріжжя, 2015. 284 с. 

2. Брюбейкер Р. Переобрамлений націоналізм. Статус нації та 
національне питання у новій Європі; [пер. з англ. О. Рябов]. Львів: Кальварія, 
2006. 280 с. 

3. Гантінгтон С. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку; 
[пер. з англ. Н. Климчук]. Львів: Кальварія, 2006. 474 с. 

4. Гіббернау М. Ідентичність націй; [пер. з англ. П. Таращук]. Київ: 
Темпора, 2012. 304 с. 



 НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Випуск 2 (94)  
 

120 

5. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму: монографія.  Київ: Либідь, 
1999. 352 с. 

6. Крисаченко В. С., Степико М.Т., Власюк О.С, Українська політична 
нація: ґенеза, стан, перспективи / за ред. В. С. Крисаченка. Київ: НІСД, 2004. 
648 с. 

7. Михальченко Н. И. Великий цивилизационный взрыв на рубеже ХХ–
ХХІ веков. Киев.: Парламентское издательство, 2016 . 504 с. 

8. Михальченко Н. Украинская региональная цивилизация: прошлое, 
настоящее, будущее. Киев.: ИПиЭНИ имени И.Ф. Кураса НАН Украины, 
2013. 340 с. 

9. Націоналізм: Антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. Київ: 
Смолоскип, 2000.  872 с. 

10. Саїд Е. Культура й імперіалізм; [пер. з англ. К. Ботанова, Т. Цимбал, 
Н. Гхазалі, Т. Марценюк].  Київ: Критика, 2007.  608 с. 

11. Сміт Е. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія; [пер. з англ. 
Р. Фещенко]. Київ: «К.І.С.», 2004. 170 с. 

12. Сміт Е. Національна ідентичність;  [пер. з англ. П. Таращук]. Київ: 
Основи, 1994. 224 с. 

13. Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху; [пер. з англ. 
М. Климчук, Т. Цимбал]. Київ: Ніка-Центр, 2006.  3230 с.  

14. Томпсон Е. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм; 
[пер. з англ. М. Корчинська]. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 
2008. 368 с.      

 
 
 

Юрій Поліщук 
 
 

СУСПІЛЬНА КОНСОЛІДАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ  
ФАКТОР ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ 

 
Аналізуються параметри теоретичного осмислення феноме-

ну суспільної консолідації, узагальнено місце та роль політичної, 
демократичної національної консолідації у формуванні  цивіліза-
ційного вибору України.  

                                           
 Поліщук Юрій Миколайович – доктор історичних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 
 



 

121 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Ключові слова: суспільна консолідація, політична консоліда-
ція, демократична консолідація, національна консолідація, цивілі-
заційний вибір, громадянське суспільство, європейські стандарти, 
ліберально-демократичні цінності. 

Yuri Polischuk. Social consolidation as an important factor of 
the civilizational choice of Ukraine.  The parameters of the theoretical 
comprehension of the phenomenon of social consolidation are analy-
zed, the place and role of political, democratic national consolidation 
in shaping the civilizational choice of Ukraine are generalized.  

Key words: social consolidation, political consolidation, democra-
tic consolidation, national consolidation, civilization choice, civil 
society, European standards, liberal-democratic values. 

 
Успішність кожної держави в сучасному глобалізованому 

світі значною мірою залежить від ступеня консолідації народу, 
який її творить. Чим нація згуртованіша, тим менше конфліктів у 
суспільстві, тим упевненіше вона почувається на міжнародній 
арені, а державний організм повною мірою виконує функції щодо 
забезпечення основних прав і свобод своїх громадян. У цьому 
контексті нинішній стан українського соціуму залишає бажати 
кращого. Адже існують численні проблеми, які вимагають стра-
тегічної переорієнтації суспільства на пошук внутрішніх меха-
нізмів самоорганізації та розвитку. До того ж Україна фактично не 
припиняє болісно шукати  цивілізаційний шлях свого подальшого 
розвитку, що пояснюється як особливостями її історичного життя, 
так і тим, що вона розташована в зоні міжцивілізаційних контактів 
і, як результат, перебуває під впливом різноманітних соціокуль-
турних укладів. Це призводить до того, що Україна «зіштовхується 
з проблемою збереження своєї цілісності попри наявні відцентрові 
тенденції, викликані тяжінням представників різних соціальних 
груп та мешканців різних регіонів до орієнтації на зовнішні центри 
впливу… Тематизація й перетворення культурно-цивілізаційних 
відмінностей на чинник політичної мобілізації виступає джерелом 
напруги, що спричиняє суспільні розколи» [1, с. 75].  

На думку науковців, «в Української держави є три основні 
шляхи подальшого цивілізаційного визначення.  Перший із них 
можна позначити як вибір західний. У наш час його часто нази-
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вають євроатлантичним вибором. Мова йде про зближення в тих 
чи інших формах з країнами європейської цивілізації, послідовне 
входження до європейського культурного простору. Другий можна 
позначити як вибір євразійський. Цим шляхом розвивається Росія, 
яка значною мірою протиставляє себе Європі. Третій шлях 
можливий лише теоретично – ні Європа, ні Євразія» [2, с. 36]. 
Тобто, реальних шляхів є лише два – євроантлантичний і євра-
зійський. Але у виборі між ними є багато питань. Зокрема, 
І. Бредун вважає, що проблемним залишається питання про те, 
якою мірою Україна може вважатися частиною євразійської 
цивілізації або, навпаки, якою мірою вона не належить до цієї 
цивілізації, а навпаки, є і була одним із варіантів цивілізації 
європейської [2, с. 37]. Від вирішення цього досить складного і 
навіть болісного питання багато в чому залежить цивілізаційний 
вибір сучасної України, а отже, все її майбутнє. Слід також 
усвідомлювати, що це визначення можливе лише за умови 
реальної суспільної консолідації народу України навколо нього. 
Відповідальність за цивілізаційний вибір повинні брати на себе не 
лише уряд, політики, державні та громадські діячі, а й більшість 
громадян. Саме тоді він буде не лише низкою гасел чи імітацією 
реформ, як це у нас часто буває, а стане дійсним рухом країни, що 
змінює спосіб життя на основі обраних цінностей. 

Потрібно зазначити, що останнім часом проблеми цивіліза-
ційного вибору українців активно досліджували вітчизняні науков-
ці. Так, цим питанням досить багато уваги приділяли М. Михаль-
ченко [3; 4], С. Пирожков, О. Майборода, Ю. Шайгородський [1], 
О. Рафальський [5; 6], І. Розпутенко [7] та ін. 

Проте далеко не усі проблеми цієї складної і широкої теми 
досліджені достатньою мірою. Зокрема, фактично за межами уваги 
вітчизняних науковців залишилося таке важливе питання, яке ж 
місце у цьому процесі належить суспільній консолідації. 
Враховуючи це, автор звертається до зазначеної проблеми і 
ставить перед собою завдання проаналізувати, що таке суспільна 
консолідація і як вона кореспондується з визначенням 
цивілізаційного шляху розвитку українським народом.   

Аналіз доробку вітчизняних дослідників свідчить, що 
більшість з них поділяє точку зору C. Гантінгтона, який відносить 
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Україну до «розколотих» цивілізацій, оскільки вона перебуває на 
перехресті трьох великих цивілізаційних просторів – західно-
європейського, євразійського та ісламського, через що в українсь-
кому суспільстві яскраво проявляються розходження щодо відпо-
відних цивілізаційних орієнтацій [8]. Зокрема, К. Вітман знаходить 
цю «розколотість українського суспільства» за «ознакою етнічної, 
мовної, культурної, цивілізаційної належності» [9, с. 421]. Пра-
вильність такого підходу підтверджують і результати соціологіч-
них опитувань. Адже відповіді українських респондентів щодо 
більшості етнокультурних і пов’язаних з ними питань дуже різ-
няться у різних регіонах України [10]. Більш того, низка дослід-
ників взагалі вважає, що «характерними особливостями україн-
ського суспільства є домінування деконсолідаційних тенденцій 
над консолідаційними та розбалансованість ціннісно-нормативної 
системи» і, як результат, невизначеність значної кількості 
населення України щодо свого цивілізаційного вибору [11, с. 63]. 
Вони пояснюють це тим, що, «з одного боку, транзитна модель 
соціальної поведінки (населення – Ю. П.) вийшла за межі 
традиційного конформізму, а з другого – вона ще не відповідає 
потребам нової системи цінностей, орієнтованої на свободу вибору 
і прагматизм, а факт відсутності сформульованої національної ідеї 
як масово шанованих у суспільстві цінностей, норм і пріоритетів 
поглиблює цей процес» [11, с. 63]. До певної міри з таким 
підходом можна погодитися, але, на нашу думку, ситуація почала 
змінюватися після Революції Гідності та російської агресії. Під 
впливом цих подій відбулися значні позитивні зрушення в питанні 
консолідації українського суспільства щодо цивілізаційного 
вибору. До головних з них варто віднести активізацію процесів 
формування української політичної нації, становлення та розвиток 
громадянського суспільства. Яскравим проявом як першого, так і 
другого є волонтерський рух, який став важливим чинником від-
стоювання незалежності України в умовах  гібридної війни, яку 
веде проти нас Російська Федерація. Ці зміни зафіксували 
соціологічні опитування, які проводив Центр Разумкова у 2016 р. 
Зокрема, вони засвідчили, що «головними підставами, за якими 
сьогодні відбувається розмежування українського суспільства, 
респонденти відзначили ставлення до влади і державної політики, 
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ставлення до війни на Сході України і ставлення до Росії» [10, 
с. 17]. Результатами цих змін, на думку експертів Центру 
Разумкова, є те, що «в Україні відбулося формування основних 
контурів спільної загальнонаціональної ідентичності громадян, 
притаманної сучасній українській політичній нації, в основі якої – 
посилення ціннісного ставлення до своєї країни та самоповаги до 
себе як до народу, поширення українського національно-культур-
ного компоненту ідентичності, відчуття українцями своєї «уні-
кальності», поступове формування консенсусу навколо європей-
ського цивілізаційного вибору» [10, с. 3].  

Усе ж є багато нерозв’язаних проблем. І одна з них – це 
консолідація українського народу навколо демократичних цін-
ностей, європейського вектора подальшого розвитку і, врешті-
решт, його цивілізаційного вибору.  

Що ж таке суспільна консолідація? Яка її роль у процесі 
цивілізаційного вибору? Не вдаючись у детальний аналіз цієї 
проблеми, хочу лише наголосити на тому, що у науковій літера-
турі використання терміна «суспільна консолідація» є порівняно 
новим. Фактично його почали використовувати в науковому 
дискурсі лише у ХХ ст. [12]. У 1970 – 1980 рр. використання цього 
поняття розширюється у зв’язку з розробкою «моделі демократич-
ного транзиту» та з виникненням так званої «третьої хвилі 
демократії». У цей час науковці акцентують увагу на консолідації 
демократії [13; 14; 15; 16].  

Не оминули зазначену проблему і вітчизняні науковці. 
Зокрема, визначенню феномену «суспільної консолідації» присвя-
тили і надалі присвячують свої праці М. Степико [17], О. Ткач [18], 
Ю. Поліщук [19]. 

Узагальнюючи усі ці підходи, можемо констатувати, що вони 
розглядають суспільну консолідацію у двох проявах: як процес і, 
водночас, як результат цього процесу, який залежить від вибраних 
засобів, методів, здатних його стимулювати. Таким чином, вона 
проявляється в поширенні певної системи ідей, має циклічний 
характер. Результатом суспільної консолідації є створення умов 
для зміцнення суверенітету та незалежності  держави. Крім того, 
вона виступає фактором систематизації законодавства та системи 
управління, активізує вдосконалення організаційних форм і 
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комунікації в системі відносин «особистість – суспільство – нація – 
держава» тощо. Фактично, суспільна консолідація – це інтегратор 
об’єднавчих процесів серед груп, спільнот, інституцій, влади та 
держави. Вона має на меті зміцнення позицій та ідеологем, 
покращення економічного стану та властивостей системи відносин 
у суспільстві, нації, державі тощо та переважно орієнтується на 
довгострокові цілі.  

Таким чином, у широкому розумінні суспільну консолідацію 
можна розглядати як процес визначення і розвитку мети, стратегії, 
інтересів, цінностей на основі внутрішніх регуляторів (мента-
літету, моральних, історико-культурних цінностей тощо), прийня-
тих суспільством і державою в цілому, визнаних представниками 
різних політичних партій і громадських організацій, які зафіксо-
вані в їхніх програмних документах. Крім того, під суспільною 
консолідацією розуміють зміцнення, обєднання суспільства й усіх 
його компонентів. Виходячи з різноманітності структур, об’єднань 
у суспільстві, різного етнічного складу, процес консолідації 
виникає між групами однодумців, навколо політичних й етнічних 
лідерів або проти них. Сутність самого процесу консолідації 
можна розглядати як вибір, який веде до формування сукупності 
правил політичної гри, загальних домовленостей, які фактично є 
результатом спільної діяльності. А ключовою дилемою суспільної 
консолідації є питання про набір «інститутів і цінностей», з якими 
політики можуть погодитися, а громадянське суспільство побажає 
підтримати. Результатом цього має бути консенсус щодо певних 
правил, які допоможуть розв’язати усі головні суспільні супереч-
ності і конфлікти. Адже суспільна консолідація в державі досяга-
ється завдяки взаємним інтересам та взаємодії в правовому полі її 
носіїв: влади, еліти, громадськості. [19, с. 165]. А усе це чітко 
вписується в поняття «цивілізаційний вибір», який, на думку 
С. Пирожкова, є нічим іншим, як «вибір не місця у світі, а 
парадигми і стратегій реалізації власного розвитку [20, с. 30]. 

Проблема цивілізаційного вибору і суспільної консолідації 
навколо нього є надзвичайно актуальною для суспільств перехід-
ного типу, до яких належить Україна. Для останньої це пояснюєть-
ся тим, що для неї сам процес трансформації зумовлює зіткнення 
принаймні трьох систем цінностей: 1) нової системи, що «імпор-
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тується» з країн західної цивілізації разом з ринковими моделями 
економічної трансформації і розширенням торговельних та інвес-
тиційних зв’язків між Сходом і Заходом; 2) старої, «радянської» 
системи цінностей, настанов та поведінкових стереотипів, які і 
далі впливають на суспільну свідомість; 3) цінностей традиційної 
національної культури, що швидко відроджується [21, с. 16]. Крім 
цього, для України ці проблеми  мають особливе значення ще й з 
огляду на її геополітичне розташування як території, яка перебуває 
«на розломі й у точках дотику кількох цивілізацій, і великих, і 
локальних» [17, с. 100 – 101]. 

Враховуючи названі чинники, можна дійти висновку, що в 
цих умовах продуктивний цивілізаційний вибір можливий лише за 
умови реальної консолідації народу України.  

Узагальнюючи українську ситуацію, С. Пирожков пропонує 
механізм досягнення означеної мети: «конструктивний цивіліза-
ційний вибір здійснюється за умови консенсусу, а не лише 
компромісу політичних партій та груп, які активно задіяні у 
суспільному житті й представляють різні соціальні верстви та 
культурні регіони країни. Політичні партії та групи, їх лідери 
мають перебувати у стані обопільної довіри й публічно проявляти 
не взаємні чвари задля підвищення рейтингу через приниження 
опонента, а здатність довіряти і входити у стан співтворчості, що 
буде актуалізувати довіру народу до політиків і влади в цілому». 
При цьому він наголошує, що «не можна не визнати, що 
цивілізаційний вибір країни не повинен суперечити  архетипам її 
культури й особливостям ментальності її населення. Кожна 
культура має здійснити свою, закладену в її глибинних основах, 
місію та покликання»  [20, с. 31]. 

Узагальнюючи сьогоднішній досвід нашої держави, М. Сте-
пико вважає, що «цивілізаційний розвиток сучасної України пе-
редбачає взаємодію трьох консолідаційних процесів: національ-
ного, ціннісного, модернізаційного. Зважаючи на багатоаспект-
ність і багатовимірність процесу консолідації супільства, останній 
уже сам по собі має різноманітні (часом протилежні) практики 
застосування, є поліфункціональним і (за певних умов) навіть 
маніпулятивним. Консолідація як стан масового настрою може 
бути простого, так би мовити, нижчого походження, а може мати 
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більш складну, вищу наповненість. Тобто, вона є менш або більш 
духовною, залежною від рівня походження та якості цінностей, 
покладених в її основу» [17, с. 103].  

Таким чином, можна стверджувати, що у процесі цивілізацій-
ного вибору України задіяними є різні види консолідації. Але най-
більш активно, на нашу думку, політична, демократична і 
національна. Дозволю собі коротко зупинитися на них і на особли-
востях їхньої реалізації в умовах пошуку цивілізаційного вибору. 
Отже – політична консолідація. Потрібно зазначити, що до цього 
феномену, як і до самої «консолідації», є різні підходи. Так, 
Г. Луцишин вважає, що «політична консолідація» являє собою 
об'єднавчий процес, унаслідок якого досягається консенсус у 
розв'язанні нагальних проблем, що змушує політичних акторів 
пристосовуватися або ототожнювати себе з новими умовами існу-
вання. Як трансформаційна форма, політична консолідація покли-
кана змінювати саму політичну систему з її соціальними, держав-
ними і недержавними відносинами та політичним життям [22]. 

На думку М. Фесенка, політична консолідація приводить до 
«позитивних змін в політико-владних і громадських структурах, 
забезпечує розвиток країни і суспільства. Політично консоліду-
ватися можуть члени суспільства з різною етнічною, конфесійною 
приналежністю, різним соціальним і культурним станом, політич-
на діяльність може бути спрямована як на підтримку існуючої 
політичної системи, так і на її трансформацію»  [23, с. 39]. 

Наведені вище положення і політична практика сучасної 
України свідчать, що політичний аспект консолідації включає в 
себе такі складові: оптимальність державного устрою, тобто 
баланс між централізацією та децентралізацією; реальна забез-
печеність прав національних та інших меншин, їх представленість 
у владі; демократичні взаємини між владою та суспільством; 
захищеність громадянських прав і політичних свобод. При цьому 
напрошується висновок, що політична консолідація можлива в 
Україні лише за умови створення єдиного простору людської 
взаємодії для усіх сегментів суспільства. 

Проектуючи ці положення на процес цивілізаційного вибору 
України, можна стверджувати, що саме від політичної консолідації 
залежить формування в Україні «суспільства партнерства» як 
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важливої складової цивілізаційного вибору. Що ж це таке? На 
думку С. Пирожкова, це «суспільство взаємодії соціальних груп, 
народу і влади на основі спільних цінностей, які актуалізуються 
національною інтелектуальною елітою. Це суспільство парт-
нерства політичних партій та груп, для яких гідне майбутнє країни 
є важливішим за корпоративні інтереси і які, відповідно, здатні до 
консенсусу. Це означає відповідальність правлячого класу і від-
критість влади, налаштованої на творчий діалог між політичною та 
інтелектуальною елітами» [20, с. 32]. 

Разом з тим, практика свідчить, що важливою складовою 
суспільної консолідації навколо цивілізаційного вибору є консо-
лідація демократії (демократична консолідація). Адже основою ци-
вілізаційного вибору України є «створення повноцінного відкри-
того суспільства, основними елементами якого є громадянське 
суспільство, демократична соціально-правова держава» [1, с. 6]. 
Саме ці елементи, на думку С. Вонсовича, становлять основу 
демократичної консолідації [24,  с. 160]. 

Більш детально розкриваючи її сутність і зв'язок з ци-
вілізаційним вибором, В. Лесняк наголошує, що цей процес 
розвивається у трьох площинах: політико-правовій, суспільній та 
культурній. «У політико-правовій площині вирізняються: кон-
курентні вибори, що відбуваються циклічно; свобода об’єднання 
та висловлення думки; альтернативні джерела інформації; 
функціонування принципу розподілу влади, рівність громадян 
перед законом; повага до прав меншостей; визнання усіма по-
літичними акторами демократичних політичних правил гри.  

У суспільній площині атрибутами консолідованої демократії 
є: ефективно функціонуюче громадянське суспільство, участь 
громадян в соціальному житті, наявність суспільного капіталу.  

У культурній площині найбільш істотними рисами є: 
підтримка демократії; високий рівень зацікавленості політикою, 
що проявляється в участі у виборах» [25]. 

Як ми бачимо, важливу роль у процесі демократичної кон-
солідації відіграє наявність і розвиненість громадянського сус-
пільства. Воно ж є засадничою умовою «продуктивного цивіліза-
ційного вибору» українців на користь «євроатлантичних цін-
ностей». Зокрема, в Україні саме громадянське суспільство може 
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сприяти формуванню політичної нації, пошуку шляхів та 
механізмів, які б усували проблеми розколотості суспільства, 
поєднували б різні колективні ідентичності, затверджували б від-
повідні правила суспільної гри, шукали б порозуміння між 
«групами інтересів» та суспільними секторами. Більш того, демо-
кратичне відкрите суспільство забезпечить гідну самореалізацію 
людини, а це означає «партнерські відносини в правовій державі 
на основі інноваційного розвитку, наукомісткої інформаційно-
мережевої економіки, формування атмосфери довіри, відпові-
дальності та діалогу в поєднанні з духовно-культурною самобут-
ністю» [20, с. 32]. 

Тут ми виходимо ще на один вид суспільної консолідації, 
який має великий вплив на формування цивілізаційного вибору – 
національну консолідацію (консолідацію нації). Адже без неї 
неможливо досягти стратегічних цілей у діяльності нації та 
держави, оскільки саме вона є необхідною передумовою для ста-
більного політичного розвитку, впровадження реформ, стабілізації 
економіки та подальшого національного розвитку. 

Аналізуючи наукову літературу з проблеми національної кон-
солідації, варто зазначити, що практично відсутні дослідження, які 
б комплексно розглядали фактори, шляхи і методи її досягнення, її 
вплив на цивілізаційний вибір України. Найчастіше проблема 
національної консолідації розглядається в контексті соціальних 
процесів, розвитку національних рухів, у вивченні проблеми 
національної безпеки. Так, Г. Луцишин розглядає національну кон-
солідацію як процес, спрямований на зміцнення й об’єднання 
етнонаціональних груп, які утворюють націю, шляхом посту-
пового усунення бар’єрів і формування спільних цінностей, інсти-
тутів (політичних, економічних, соціальних, духовних) для досяг-
нення спільної мети [26, с. 152].  

А. Колодій вважає, що основу національної консолідації ста-
новлять не лише такі формальні ознаки, як усвідомлення належ-
ності до однієї держави, громадянство, а й спільні інтереси та 
значна міра культурної єдності, яка виникає завдяки формуванню 
в полікультурному суспільстві значного обсягу поділюваної усіма 
культури, котра обслуговує суспільні інститути. Вона формується 
навколо певної етнокультурної серцевини (ядра) [27, с. 42]. Крім 



 НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Випуск 2 (94)  
 

130 

того, авторка зазначає що, окрім вибору моделі національної кон-
солідації, важливим є визначення напрямів дії та засобів реалізації 
обраної стратегії. Найголовнішими серед них є: 1) виховання на-
ціональних почуттів (за допомогою міфів, символів, свят, історич-
ної освіти); 2) формування єдиного культурного простору  і розви-
ток спільної для всіх громадян соцієтальної культури, включно з 
державною мовою; 3) розв’язання проблем етнонаціональних 
меншин – як для задоволення їхніх прав та інтересів, так і заради 
підвищення їхньої лояльності та патріотизму щодо держави і 
суспільства загалом [28, с. 12]. 

Світова практика свідчить, що головними принципами  на-
ціональної консолідації є: створення атмосфери взаєморозуміння і 
довіри між етнічними меншинами незалежно від політичного і 
соціального стану; розвиток поліетнічного суспільства на прин-
ципах толерантності, діалогу, національної спрямованості, честі та 
гідності; створення сприятливих умов для збереження етнона-
ціональної ідентичності, наступності поколінь; розвиток культур-
ної самобутності титульного етносу, вдосконалення правових 
основ регулювання національних відносин [22]. Усі ці принципи 
повністю кореспондуються з процесом цивілізаційного вибору 
України. Адже перехід до нових стандартів суспільно-політичного 
життя є можливим лише за умови скоординованої та узгодженої 
взаємодії усіх її етнічних спільнот. При цьому необхідними є 
ґрунтовні перетворення у гуманітарній сфері. Зокрема: вироблення 
інтеграційної соціогуманітарної політики, спрямованої на форму-
вання єдиної політичної нації, формування сучасної української 
ідентичності; формування в Україні єдиного інформаційного прос-
тору; гнучке розв’язання мовного питання; зміцнення громадських 
і культурних зв’язків між російськомовними і україномовними 
регіонами [29, с. 31]. 

Підводячи певні підсумки, потрібно зазначити, що орієнтиром 
для України у вирішені питання  консолідації суспільства і її 
впливів на цивілізаційний вибір можуть і повинні бути підходи 
Європейського Союзу – це насамперед наявність пріоритетної 
мети; забезпечення благополуччя усіх членів суспільства, змен-
шення диспропорції в розвитку суспільства, уникнення маргіна-
лізації людей [30, с. 37 – 42]. 
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Наведений вище матеріал свідчить, що вітчизняні сус-
пільствознавці приділяли значну увагу дослідженню феномену 
суспільної консолідації, яка здатна інтегрувати суспільство в 
єдиний цілісний соціальний організм і вплинути на цивілізаційний 
вибір України. Це виявляється в тому, що вона сприяє  поширенню 
ідей, створює умови для зміцнення позицій суверенітету та неза-
лежності в державі, виступає чинником систематизації законодавс-
тва та системи управління, сприяє вдосконаленню організаційних 
форм і комунікації в системі відносин «суспільство – нація – 
держава» тощо. Особливо активно у цьому процесі беруть участь 
такі види суспільної консолідації, як політична, демократична і 
національна. Сучасна українська практика свідчить, що саме вони 
сприяють усвідомленому вибору європейських стандартів прав 
людини, розподілу влади і демократизації основних її інститутів, 
визнання провідної ролі Заходу в становленні ліберально-демокра-
тичних цінностей як загальнолюдських, так і загальноцивіліза-
ційних. Як наслідок, більшість громадян України вважає, що 
«спільне бачення майбутнього, спільні проблеми, які стоять перед 
Україною сьогодні, можуть бути основою для єднання українсь-
кого суспільства». При цьому вони вірять, що практичними захо-
дами, які сприяють консолідації, можна подолати соціально-еконо-
мічні проблеми та підвищити рівень добробуту, успішно боротися 
з корупцією, якісно змінити владу, досягти більш справедливого 
розподілу суспільних благ [10, с. 17]. Усе це, на думку О. Май-
бороди, «актуалізує для суспільства питання солідарного вибору 
курсу на євроінтеграцію і демократизацію» [31, с. 153]. 
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ЦИВІЛІЗАЦІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ  
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ УКРАЇНИ  

НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 
 

Назвою статті стала дещо змінена тематична назва VII 
Конгресу політологів України. У ній ідеться про потребу цивілі-
заційного самовизначення інтелігенції України на основі україн-
ських національно-державних цінностей. Залежно від ставлення 
до них уперше пропонуємо класифікувати її на українську, україно-
подібну/квазіукраїнську, антиукраїнську, проукраїнську, наведено 
їхні дефініції. Здійснюється періодизація історичного розвитку 
інтелігенції України. Стверджується провідна роль інтелігенції у 
виборі українцями цивілізаційного шляху на сучасному етапі істо-
рії. Також змальовуються окремі негативні риси збірного портре-
та частини інтелігенції України. 

Ключові слова: цивілізація, самовизначення, інтелігенція 
(українська, україноподібна, антиукраїнська, проукраїнська). 

Ihor Behei. Civilizational self-determination of the intelligentsia 
of Ukraine at the end of the XX − beginning of the XXI century. The 
title of the article is a somewhat modified thematic name of the VII 
Congress of Political Scientists of Ukraine. It emphasizes the reader's 
attention to the need for civilization self-determination of the 
intelligentsia of Ukraine on the basis of Ukrainian, national and state 
values. Depending on the attitude to them, for the first time it is 
proposed to classify it into Ukrainian, Ukrainian / quasi-Ukrainian, 
anti-Ukrainian, and pro-Ukrainian, their definitions are given. 

It claims its leading role in the choice of Ukrainian civilization 
path at the present stage of history. Also, some negative features of the 
combined portrait of the intelligentsia of Ukraine are depicted. 
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Постановка проблеми. Цивілізаційне самовизначення Украї-

ни і в минулому, і тим паче тепер залежало і залежить від усіх 
українців, їхньої політичної еліти, але передусім від інтелігенції, 
яка проживає і працює в Україні. Вона визначає напрям цивілі-
заційного руху нації (або має це робити), є локомотивом цього 
потяга (або має таким бути). Від неї залежить не тільки напрям 
руху українського цивілізаційного потяга, а також і його швид-
кість, яка, у свою чергу, залежить від рівня її консолідованості. 
Однак інтелігенція часто перебуває не тільки в різних вагонах, а й 
у потягах різних цивілізаційних напрямів. Місце її знаходження 
визначається світоглядною позицією – українською, україно-
подібною/квазіукраїнською, антиукраїнською, проукраїнською.  

Аналіз досліджень і публікацій. Тема зародження і форму-
вання інтелігенції України має поважну історико-теоретичну біб-
ліографію. Помітне місце у її переліку займають праці Г. Касьяно-
ва, Т. Марусика, О. Рубльова, С. Черченка. Але з такою постанов-
кою проблеми досліджень немає. 

Мета. Запропонувати класифікацію інтелігенції України за 
новими ознаками, дефініції цих типів, звернути увагу на їхнє 
місце, роль і значення в цивілізаційному виборі України. 

Актуальність проблеми пояснюється однозначним проголо-
шенням вищим політичним керівництвом України курсу на її 
інтеграцію у ЄС і НАТО, що одночасно є вибором нового 
цивілізаційного напряму, а насправді – поверненням до місцезна-
ходження ще України-Руси, а також підтримкою цієї ідеї 
більшістю українців. 

Виклад основного матеріалу. Він супроводжуватиметься 
незначними екскурсами в теорію та історію досліджуваної 
проблеми. Сучасний український учений Г. Касьянов історію 
виокремлення української інтелігенції починає з XVIII століття. А 
у другій половині XIX століття «сформувався досить визначений 
соціально-психологічний тип людини, яка в суспільній свідомості 
асоціювалася з поняттям «інтелігент» [1, с. 13]. 
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Хронологічно це збігається із зародженням буржуазії за 
Марксом. Український марксолог Ю. Бачинський вважав, що 
наприкінці XIX століття світська інтелігенція стала «передвіс-
ником правдивої буржуазії». Він поділяв її на «світську» й «попів-
ську», вважав, що тогочасною світською інтелігенцією були 
«урядники (судові, шкільні і т. д) і лікарі, адвокати, купці, про-
мисловці (оскільки суть), студенти університету» [2, с. 57]. Для 
цієї верстви населення характерна міська психіка, яка насамперед 
виявляється в розумінні ідеалів, культури, політики, суспільства. 

Сьогодні під інтелігентом загальноприйнято розуміти особу, 
яка пов`язує своє існування виключно з інтелектуальною працею – 
єдиним засобом заробітку, особистої кар`єри. Існує чимало інших 
поглядів на історію походження й теоретичних означень поняття 
«інтелігенції», які заслуговують на увагу, але водночас можуть 
бути доповненими. 

Так, прототипів української інтелігенції слід шукати з 
XI століття – митрополит Іларіон, літописці Нестор і Сильвестр, 
«славетний співець» Митуса. У той період під нею можна розуміти 
й духовенство/волхвів. Це перший період формування інтелігенції 
України. На ньому її кількість обчислювалася двозначними 
цифрами.  

Під час другого періоду (XV – початок XVIII ст.) ці цифри 
стають уже тризначними. Вони складаються із викладачів 
Острозької і Києво-Могилянської академій, видатних українських 
гуманістів епохи Відродження (Юрій Дрогобич, Павло Русин, Ста-
ніслав Оріховський-Роксолан, Іван Гербурт, Герасим і Мелентій 
Смотрицькі, Лаврентій Зизаній, Іпатій Потій, Шимон Шимо-
нович…) [3]. Гетьманською булавою володіли високоосвічені 
Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Іван 
Мазепа, Пилип Орлик. 

Наступний, третій період, який можна завершити початком 
ХХ століття, також позначений правлінням високоосвіченого 
Гетьмана Кирила Розумовського. Він дає не лише Україні, а й 
усьому світові великого Григорія Сковороду. У ХІХ столітті не 
тільки значно загальмувався, а й набув зворотного напряму процес 
денаціоналізації української інтелігенції. Змосковщених Теофана 
Прокоповича, Стефана Яворського, Миколу Гоголя і Володимира 
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Короленка в рази перекривають світочі української інтелігенції 
Іван Котляревський і Тарас Шевченко, Михайло Драгоманов і Іван 
Франко, Леся Українка і Микола Лисенко, Марко Кропивницький і 
Михайло Грушевський. Кількість української інтелігенції обчис-
люється вже чотири/п`ятизначними цифрами. Але більшість із неї 
мала десятки сірих відтінків. На рубежі ХІХ і ХХ століть, як 
вважав Ю. Бачинський, «рівень інтелігенції міщан знизився до 
рівня інтелігенції звичайного мешканця села – мужика: та сама 
безпорадність і пересуди» [2, с. 62]. Ще критичніше про тогочасну 
галицьку інтелігенцію висловлювались Ю. Охримович [4, с. 29] і 
М. Коцюбинський [5, с. 203]. Передусім вони вказували на її 
рутенський спосіб мислення, дріб`язкове запобігання ласки владо-
можців. На жаль, схожу характеристику можна було б застосувати 
і до більшості тодішньої наддніпрянської інтелігенції, а також 
вона стосується нинішньої.  

Під час четвертого періоду формування української інтелі-
генції кількість її практично не змінилася. Він тривав лише чотири 
роки – 1917–1921. За той час вона встигла зробити величезний 
внесок у відновлення української державності у формі Української 
Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, 
їх Злуки. Водночас так само спричинилася до їх втрати. Східно-
українська зросійщена інтелігенція ледве спромоглася «висунути 
перед очі зачудованого і задивленого в розвал царської Росії світу 
не справу української державности, або хочби справу української 
автономії, а справу … научання українських дітей у сільських 
школах в українській мові», – іронічно зазначав Ю. Бачинський із 
соціал-демократичного табору [6, с. 7]. Його сучасник із націона-
лістично-консервативного табору В. Кучабський дійшов висновку, 
що ЗУНР була короткочасним державним утворенням, оскільки 
місцева інтелігенція виявила повну нездатність до державного 
творення [7, с. 120]. Оцінки дещо перебільшені, надміру суворі і 
дошкульні за формою, але назагал правдиві по суті.  

П`ятий період (1921 − 1991) в історії формування української 
інтелігенції найтрагічніший і найдраматичніший. Власне україн-
ська інтелігенція будь-якого політичного забарвлення була зни-
щена фізично майже стовідсотково. Залишилася україноподібна 
інтелігенція, яка змушена була демонструвати щонайменше 
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лояльність до політики Москви, пристосовуватися до неї, а то й 
ставати на шлях колабораціонізму. Серед усієї інтелігенції 
України з кожним роком істотно поповнювалася її антиукраїнська 
складова. Такий «якісний склад» інтелігенції Україна «успад-
кувала» 1991 року – року чергового відновлення української дер-
жавності і початку сучасного, шостого періоду формування 
української інтелігенції. Його, за бажання, можна поділити на 
окремі етапи, а їхня характеристика може стати предметом 
окремої наукової розвідки.  

На завершення першої частини викладу теми слід зазначити, що 
до кожного історичного періоду розвитку інтелігенції України є 
прийнятним визначення «формування» або «переформатування». На 
цих етапах вона «вироджувалася і відроджувалася» [8, с. 361 – 380] 

Інтелігенція класифікується за різними критеріями: 
 соціальним походженням і становою належністю (буржуаз-

на, робітнича, селянська, чиновницька); 
 місцем проживання і праці (міська, сільська); 
 професійною належністю (технічна, гуманітарна, творча, 

педагогічна, наукова); 
 релігійно-конфесійною належністю (християнська, мусуль-

манська, буддистська, юдейська); 
 ідеологічними вподобаннями (ліва, центристська, права) тощо. 
Новизною цієї статті є не лише періодизація історичного 

розвитку, а й поділ інтелігенції України залежно від її ставлення 
до української державності, культури і духовності. За цими 
ознаками шкала інтелігенції України є такою: 

− українська; 
− україноподібна / квазіукраїнська; 
− антиукраїнська. 
Українська інтелігенція – це така група інтелігенції України, 

яка від княжо-королівської доби формувалася на ґрунті спокон-
вічних національних, звичаєвих, традиційних, моральних норм; 
сповідувала і здійснювала українську національно-державницьку 
ідею; захищала, оберігала і примножувала українську культуру й 
духовність; боролася за соціальне, національне визволення, 
відновлення і збереження Української держави. 
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Вона здатна на жертовність. 
Україноподібна/квазіукраїнська інтелігенція – це така група 

інтелігенції України, яка має українську форму, інколи вдавану, 
псевдоукраїнський зміст із періодичними проявами щирого 
українства, комплексів національної вторинності і спотвореного 
тлумаченнями інтернаціоналізму; боїться звинувачень у націона-
лізмі, мазепинстві, петлюрівстві, бандерівстві; на генетичному рів-
ні задовольняється політичною, соціально-економічною, духовно-
культурною автономією, двомовністю; обережно і тихо висловлює 
свою національно-політичну позицію, часто йде вперед із повер-
нутою назад головою. 

За певних обставин вона може поповнити ряди як української, 
так і антиукраїнської інтелігенції. 

Антиукраїнська інтелігенція – це така група інтелігенції 
України, яка переважно має чужинське походження або є україн-
ськими перевертнями, сформована на неукраїнських цінностях; 
відверто або приховано заперечує національну окремішність 
українців, їхнє право на політичну відрубність, власну національну 
свідомість, історію, мову, культуру; сприймає як належне і 
обґрунтовує природність свого панівного статусу в Україні, його 
зменшення або втрату подає як порушення прав людини. 

Досить поширеним і вживаним є термін «проукраїнська інте-
лігенція» («проукраїнська політика», «проукраїнська влада» …). 
Вважаємо, що він може стосуватися іноземних громадян, політич-
них і громадських структур, засобів масової інформації, які при-
хильно ставляться до України, підтримують її. Усі ж громадяни і 
різні політичні та громадські інститути України можуть мати 
українську-антиукраїнську позицію або квазіукраїнську, синоні-
мом якої за певних обставин може бути слово «проукраїнська». 
Запропоновану шкалу можна застосовувати до будь-якого етапу 
розвитку і формування інтелігенції України. Від зародження до 
сьогодення цивілізаційний вибір української інтелігенції визначав-
ся інтересами нації і держави, україноподібної – власною вигодою, 
антиукраїнської – вигодою та імпер-шовіністичною ідеологією. 

Далі кільканадцять, не зовсім систематизованих, емпіричних 
спостережень і міркувань, які частково змальовують портрет 
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інтелігенції України в різний період історії без запропонованої 
вище типологізації: 

–  З часів Теофана Прокоповича і Стефана Яворського вона 
прагнула потрапити у столиці метрополій і вірно служити 
поневолювачам, заповзято розбудовуючи Московсько-Російську 
(білу і червону), Австро-Угорську імперії, Річ Посполиту.  

– Толерантність інтелігенції України до інших націй часто-
густо є меншовартісною запопадливістю. Вона залюбки переходи-
ть на мову іноземного співрозмовника, якщо її знає, найчастіше – 
на окупаційну мову агресора. Нею вона спілкується і між собою, 
виголошує доповіді, пише книги, статті. Мабуть, їй здається, що 
таким чином вона піднімається до нібито вищої російської 
культури.  А може, мавпує інтелігенцію Московії, яка спілкувалася 
модною колись французькою мовою, що мало відрізняти її від 
простолюду. Але на знак протесту проти походу Наполеона на 
Москву вона перестала спілкуватися французькою! 

– Інтелігенція України захоплено демонструє знання жит-
тєписів і творів зарубіжних мудреців і літераторів, але дуже рідко 
звертається до українських. Цитування праць зарубіжних учених, 
здебільшого, здійснює з їхніх російських перекладів, хоча вони 
вже давно перекладені і видані чудовою українською мовою. 
Вітчизняними для неї є не лише Булгаков, а й Замятін… 

– Інтелігенція України дозволяє собі обережно, а іноді гостро 
критикувати чинну владу, але, зазвичай ту, яка далеко, високо і 
цих слів не почує, а отже, це не матиме негативних наслідків. 
Зараз, на п’ятому році московської агресії, від неї можна почути, 
що в Києві «не наша влада». Те ж саме століття тому вона 
говорила про Грушевського, Скоропадського, Петлюру, і це закін-
чилося втратою Української держави, голодоморами і кривавими 
репресіями, організованими окупаційною владою. Вона стає 
опозиційною до чинної влади лише тому, що та усунула її від 
влади, а значить – пільг, преференцій. 

– Інтелігенція України здебільшого не критикує владу, від 
якої залежить безпосередньо: ректора, завідувача кафедри, дирек-
тора НДІ, школи, головного лікаря, грантодавця, галузевого 
міністра. Скажімо, кремлівська креатура на чолі МОН України 
Д. Табачник деукраїнізує українську освіту − мовчимо, національ-
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но-демократично-патріотичні міністри-реформатори Іван Вакар-
чук, Сергій Квіт, Лілія Гриневич крок за кроком вилучають із 
навчального процесу гуманітарну складову – мовчимо. Значить, 
хай живе і розгортається «русский мир», а «український світ» нам 
не потрібен. 

Під орудою двох крайніх міністрів МОН України запро-
ваджуються нові правила наукових ступенів і вчених звань. 
Скажімо, для одержання атестата професора слід знати одну із мов 
ЄС на рівні В-2, надрукувати щонайменше дві наукові статті в 
науковометричних виданнях Web of Scienсе або Skopus, відбути 
стажування в іноземному виші. Виникає запитання: для кого 
готують наукові і педагогічні кадри в Україні − для закордону чи 
для України? Далі. Чимало здобувачів в Україні не знають 
української мови на рівні В-2, читають лекції у державних вишах 
на «общєпонятном» або суржиком, але повинні знати іноземну. 
Одна публікація в названих виданнях коштує від 13 до 26 тисяч 
гривень (500 − 1000 амер. дол.), коли ставка професора в Україні − 
9 тисяч гривень (300 – 350 доларів). ??? При цьому МОН не 
подбало про відкриття хоча б одного такого видання в Україні з 
гуманітарних наук. Частина інтелігенції таки звернулася до МОН 
України переглянути встановлені вимоги як необґрунтовані і 
нереальні. Але МОН не реагує − це ж не влада Угорщини  вимагає 
відмовитися від 7-ї статті Закону України «Про освіту» і якій треба 
піти назустріч. Це ж свої. Потерплять. Змиряться. Змовчать. Не 
вперше. 

– Інтелігенція України у складі кількох осіб любить прив-
ласнювати собі право говорити від імені всієї громадськості, ви-
словлювати виключно «правильні» судження і тлумачення історії, 
бути науковими авторитетами і експертами. Наприклад, може 
стверджувати, що в «історичній війні» Польщі проти України 
винувата не польська влада, а Інститут національної пам’яті Украї-
ни, який наважився захищати історичну правду, честь і гідність 
українців. Чільник зовнішньополітичного відомства Польщі обу-
рився терміном «окупація західноукраїнських земель Польщею у 
1918 році». Окремі історики України одразу ж почали шукати 
йому милозвучнішу  заміну для польського вуха. 
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– Творча інтелігенція України не співає, а «поёт», але 
погоджується на високе знання Заслужених і Народних артистів 
України. Випускає на екрани російськомовні фільми за державні 
гроші, але вони чомусь називаються українським продуктом. Вона 
картинно-театрально вмирає «за православного царя и русское 
отечество» у пропагандистському фільмі «Тарас Бульба» москов-
ського з’яничареного Бортка, грає ролі огидних українських 
поліцаїв в антиісторичному фільмі про матч київського «Динамо» 
з німецькими футболістами або погоджується на ролі «українських 
різунів» в антиукраїнському польському фільмі «Волинь». Виправ-
дання банальне: відсутність української кіноіндустрії, заробітків. 
Виходить, що все продається, все купується і все виправдовується. 

Створюється враження, що інтелігенція України стояла і далі 
стоїть однією ногою в Москві, другою – у Варшаві, а Україна в неї – 
посередині. Прикро, але й через 173 роки не втратили актуальності 
Тарасові слова про «грязь Москви, Варшавське сміття» [9, с. 253]. 
А це свідчить про те, що «Кобзар» не став настільною книгою 
інтелігенції України. На її письмових столах – А. Пушкін і 
Н. Бердяев – в оригіналі, Платон і Г. Спенсер – у російському 
перекладі… 

Висновки. Звичайно, у статті, особливо наприкінці, йдеться 
тільки про частину інтелігенції України. Яка її питома вага в 
загальній масі – не встановлено, та й не видається можливим це 
зробити. Однак беззаперечним є борг української й україно-
подібної інтелігенції перед українським народом і провина перед 
ним – антиукраїнської інтелігенції. Борги треба віддавати, а про-
вину − спокутувати. 

Головне завдання сучасної інтелігенції під час євроатлантич-
ного цивілізаційного вибору і руху України – повністю деколоні-
зувати свою свідомість, зберегти і примножити українські 
національні цінності. 

 

__________________________ 
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Олег Рудакевич 
 
 
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГЕМА  

ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 
Розкрито місце і роль національної стратегеми в українській 

національній ідеї. Обґрунтовано положення про те, що українська 
національна стратегема початку ХХІ ст. містить три взаємо-
зв’язані складові: ідея повернення України до європейської цивілі-
зації зі збереженням основ власної культури; ідея формування в 
Україні цінностей та соціальних стандартів об’єднаної Європи, 
що забезпечить заможне та щасливе життя народу; ідея істо-
ричної місії України – постати «новою Грецією» (Й. Ґ. Гердер), 
яка продемонструє Європі та світові високогуманну мораль та 
культуру, і бути східним форпостом Західної цивілізації.  
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Ключові слова: національна ідея, ідея нації, ідея національної 
держави, національна стратегема, соціальна ідея, українська 
нація, Україна, Європейський Союз, НАТО. 

Oleh Rudakevych. Ukrainian national stratagem at the 
beginning of the xxi century. The national strategy’s place and role in 
the Ukrainian national idea is revealed. The article substantiates the 
fact that the Ukrainian national stratagem at the beginning of the XXI 
century includes three interconnected components: the idea of 
Ukraine's return to European civilization, while maintaining the 
foundations of its own culture; the idea of the values and European 
Union social standards forming in Ukraine, which will ensure the 
prosperous and happy life of the Ukrainian people; the idea of the 
historic mission of Ukraine - to appear «new Greece» (J. G. Herder), 
which will demonstrate the world's foundations of modern highly 
human morality and culture and become the eastern outpost of Western 
civilization. 

Key words: national idea, idea of nation, idea of national state, 
national stratagem, social idea, Ukrainian nation, European Union, 
NATO. 

 
Для визначення перспектив розвитку нації принципово важ-

ливу роль відіграє усвідомлення сучасного змісту національної ідеї 
та формування науково обґрунтованої стратегії суспільного роз-
витку. Очевидно, національна ідея та національна стратегія близь-
кі за змістом та взаємозв’язані поняття. Однак у стратегічних пла-
нах української держави національна ідея не виступає ефективним 
засобом їх формування. Одна з головних причин цього – відсут-
ність консенсусу щодо актуального змісту сучасної української 
національної ідеї. 

Президент П. Порошенко означив національною ідеєю вступ 
України в Європейський Союз: «Європа, – наголошував він у трав-
ні 2016 р, – це національна ідея, яка панує в серцях українців, яка 
об’єднує український народ, об’єднує всю нашу країну» [5]. На-
прикінці 2017 р. ця ідея була доповнена орієнтацією на вступ 
України в НАТО. «Членство в ЄС, як і вступ у НАТО, – підкреслив 
Президент, – безумовно залишається нашою стратегічною метою» [9]. 
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Однак серед політиків існує й інша думка. Так, колишній член 
Венеціанської комісії, голова української громадської організації 
«За демократію через право» М. Ставнійчук у лютому 2018 р., 
відповідаючи на питання «Хто керує Україною?», висловилася так: 
«Україною керує хаос і абсолютна відсутність забезпечення на-
ціональної ідеї, національного інтересу, абсолютне небачення, 
куди ми рухаємося. Не може бути завданнями держави вступ у ЄС 
та НАТО, – наголосила вона. Це не наша мета, як така. У статті 1 
Конституції України записано: Україна суверенна, демократична, 
правова і соціальна держава. Це і є нашою метою, а вступ у ЄС чи 
НАТО – засоби реалізації мети» [25].  

Не можна стверджувати, що вітчизняне суспільствознавство 
не докладає зусиль, щоб усвідомити стан та перспективи розвитку 
української нації, її ідею. Серед опублікованих праць на цю тему 
відзначимо дослідження В. Горбатенка, О. Гриніва, О. Забужко, 
І. Кресіної, П. Мироненка, М. Михальченка, М. Недюхи, М. Оже-
вана, М. Розумного, В. Ткаченка, А. Фартушного та ін. [3; 4; 7; 8; 
13–18; 24; 27].  

Розглядаючи публікації, присвячені темі «Українська націо-
нальна ідея», доцільно звернути увагу на доповідну записку Інсти-
туту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України 
«Концептуальні засади визначення національної ідеї», яка була 
підготовлена за дорученням Кабінету Міністрів України і опуб-
лікована в книзі академіка І. Кураса «Етнополітологія. Перші 
кроки становлення» (2004 р.). У цьому документі національна ідея 
визначена як «…суспільний проект загальнонаціонального мас-
штабу, невід’ємною частиною якого є певне уявлення про об’єк-
тивне становище нації, її цінності й проблеми, а також загально-
національні цілі та шляхи їх досягнення» [12, с. 633]. У ній автори 
обґрунтовують ідеї про доцільність формування в Україні 
політичної нації. 

Загалом позитивно оцінюючи «Концептуальні засади визна-
чення національної ідеї» як науково-теоретичну та пізнавально-
світоглядну працю, яка відіграла певну роль у виробленні офіцій-
ної позиції влади щодо змісту сучасної української ідеї (принаймні 
Президенти України після Л. Кучми не заявляли, що «національна 
ідея в Україні не спрацювала»), звернемо увагу на певні упущення 
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в ній та дискусійні питання. По-перше, у праці політологів від-
сутнє належне обґрунтування національної ідеї як наукового по-
няття. По-друге, не проаналізовані структурні компоненти націо-
нальної ідеї та місце і роль у ній стратегічної ідеї нації – 
національної стратегеми. По-третє, дискусійним, на нашу думку, є 
твердження про необхідність формування в Україні нації політич-
ного типу в західноєвропейському чи американському трактуванні 
поняття, залишаючи без відповіді питання про подальшу долю 
української етнічної нації, а також сутнісні риси модерної україн-
ської спільноти. По-четверте, в структурі національної ідеї на 
більшу увагу заслуговує ідея української національної держави, 
потреба у реалізації якої недооцінюється вітчизняною етнопо-
літологією та офіційним політикумом. По-п’яте, слід грунтовіше 
опрацювати питання про взаємозв’язок та взаємодію національної 
та соціальної ідей в націєтворчому процесі. По-шосте, варте уваги 
питання про співвідношення мети, засобів і умов у структурі та 
динаміці національної ідеї, на що звернула увагу М. Ставнійчук. 
Зазначені зауваження можна адресувати і основному масиву 
публікацій, присвячених українській національній ідеї. 

Мета цієї статті – розкрити суть поняття «національна стра-
тегема» як важливої складової національної ідеї та визначити її 
актуальний зміст для сучасного українського суспільства. 

Особливість ідеї як форми суспільної свідомості полягає в 
тому, що в ній у органічній єдності перебувають процеси відобра-
ження об’єктивної дійсності та окреслення практичної мети. До-
слідник ролі суспільних ідей у житті сучасних націй М. Розумний 
визначає суспільну ідею як «результуючий вектор суспільного 
самоусвідомлення, що виражає ключову проблему суспільного 
розвитку у вигляді генеральної альтернативи» [18, с. 47]. 

Досліджуючи національну ідею, cлід розрізняти широке та 
вузьке трактування поняття. На нашу думку, широке розуміння 
національної ідеї включає три відносно самостійні, але взаємо-
пов’язані концепти: ідею нації, ідею національної держави та 
національну стратегему. Твердження про трикомпонентну струк-
туру національної ідеї та її обґрунтування знайшло відображення в 
ряді публікацій автора, у т. ч. в статті «Національна ідея» в енци-
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клопедичному виданні «Новітня політична лексика» (Львів,  2015) 
[19, c. 244–245].  

Оскільки в структурі національних потреб можна виділити 
такі їх різновиди, як потреби-цілі, потреби-засоби та потреби-
умови, то і в змісті національної ідеї важливо розрізняти її 
відповідні складові: національну ідею-мету, національну ідею-
засіб та національну ідею-умову. 

Національна стратегема (дав.-гр. strategema – «військова хит-
рість». У широкому сенсі стратегема (або стратагема) «певна ідея, 
абстракція стратегії поведінки, що має привести до успіху» [23]) 
акумулює основні цілі розвитку спільноти задля втілення досяг-
нень сучасної цивілізації та забезпечення заможного й щасливого 
життя громадян держави. Що є предметом дослідження та прак-
тичного втілення національної стратегеми: нація як спільнота; 
держава як суспільний інститут; країна як поєднання національ-
ного соціуму та національної держави; економічна, соціальна, 
політична, правова чи духовна сфери суспільного життя? 

Відповідаючи на питання, звернемо увагу на те, що у віт-
чизняній літературі є спроба розділити генезу української ідеї на 
два етапи: державотворчий та країнотворчий. Автор цього підходу 
М. Недюха зазначає, що національна ідея повинна відобразити 
перспективи розвитку країни і суспільства, а не лише держави. 
Слабкими ланками «процесу реалізації української національної 
ідеї, її втілення в житті сучасної України – як країни, держави і 
суспільства на етапі суверенного розвитку, – налогошує він, – 
можна вважати відсутність належного діалогу держави і сус-
пільства, громадян країни і влади..., несформованість політичних 
ідеологій та, зокрема, відсутність правової ідеології як складової 
правової системи та засобу формування правової свідомості» [16].  

Не заперечуючи ані особливого сенсу поняття «країна», ані 
факту недостатньої уваги до правового закріплення засад взаємодії 
суспільства і держави, вважаємо за необхідне зазначити, що із 
набуттям українським народом суверенітету і державності процес 
націє- та державотворення продовжується і набирає нового змісту. 
Отже, доречним є подальше дослідження реалізації ідеї україн-
ської нації та ідеї української національної держави, а також 
української національної стратегеми.  
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Для конкретизації об’єкта і предмета національної стратегеми 
доцільно використати такі поняття етнополітології, як «етносо-
ціальний організм» та «етнополітичний організм» (ЕСО та ЕПО). 
Етносоціальний організм, крім етнікоса (етнічної культури та 
самосвідомості як специфічного компонента етнічної спільноти), 
охоплює всі інші сфери життєдіяльності реально існуючого етніч-
ного формування, без яких він не може ані фізично, ані духовно 
існувати. Термін «етнополітичний організм» – це ширше поняття, 
яке, крім ЕСО титульного етносу, включає ЕСО національних мен-
шин, які функціонують у рамках політичного союзу (держави).  

Отже, якщо ідея нації стосується, в першу чергу, національної 
спільноти, а ідея національної держави – її держави, то ідея 
національної стратагеми характеризує напрям магістрального 
розвитку всього українського етнополітичного організму.  

Серед ключових завдань вироблення та реалізації національ-
ної стратегії українського народу, на наш погляд, особливу увагу 
слід звернути на формування на основі української етнічної нації 
консолідованого та цілеспрямованого суспільства, яке об’єднає всі 
етнічні групи країни (становлення української етнополітичної 
нації); розбудову та зміцнення України як ефективної національної 
держави, спроможної реалізувати стратегічний план країни; вті-
лення в життя амбітних, але реалістичних соціально-економічної 
та культурної програм як важливих складових національної ідеї; 
подолання залишків комуно-більшовицької ідеології та входження 
в культурний та політико-правовий простір західноєвропейської 
цивілізації. Два перші завдання, які більшою мірою стосуються 
ідеї нації та ідеї національної держави, проаналізовані нами в ряді 
публікацій [20; 25], тому зупинимося на інших зазначених проб-
лемних питаннях.  

Соціальна, або ширше – соціально-економічна ідея завжди 
відігравала важливу, а то й ключову роль в історичних процесах 
українського народу. Як резонно зазначає А. Колодій,  «прагнення 
до соціальної справедливості, велика питома вага соціально-
економічних цінностей, як характерні риси української національ-
ної свідомості, позначились і на перебігу козацьких війн, і на 
поразці Мазепи, і на долі УНР» [11, с. 69]. Не випадково вітчиз-
няні політичні партії після поразки української національно-
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визвольної революції 1917–1920 рр. занесли в свої програми 
потужні соціальні блоки, які значну увагу приділяли економічним 
підставам суспільних трансформацій, зростанню добробуту наро-
ду, соціальній захищеності населення, соціальній справедливості 
та соціальній демократії  

Чи можна представляти соціально-економічні перспективні 
плани складовою національної ідеї? Очевидно, так. Політична 
ситуація в сучасному українському суспільстві показує, що навіть 
із регіонів, у яких сформувався порівняно високий рівень національ-
ної свідомості та самосвідомості, особи різного соціального ста-
тусу покидають омріяну суверенну Українську державу, щоб мати 
можливість прогодувати сім’ю, навчати дітей, не дати зруйнувати 
свій бізнес і не втратити зароблені гроші. Це дуже непростий 
вибір, бо доводиться покидати власне культурне середовище, 
домівки, рідну природу, могили предків. І ще невідомо, як скла-
деться їхня доля в інших державах, чи зможуть вони сприйняти 
чужий менталітет та вижити в суворому конкурентному середо-
вищі. З огляду на сказане, можна стверджувати, що соціально-
економічна ідея є органічною складовою національної ідеї, усіх її 
компонентів, у т.ч. і національної стратегеми. Очевидно, що 
національна держава повинна бути не лише демократичною та 
правовою, а й соціальною, економічно та духовно розвиненою. 

Після Революції Гідності була ухвалена «Стратегія сталого 
розвитку «Україна – 2020», яка передбачає 62 загальнонаціональні 
реформи і визначає чотири вектори руху країни: її сталий роз-
виток; безпеку держави; відповідальність та соціальну справе-
дливість, гордість за Україну в Європі та світі [23]. Але за чотири 
роки «реалізації» стратегії показники економічного, соціального та 
гуманітарного розвитку країни зазнали суттєвого падіння. Серед 
головних причин такого стану – відсутність наукового осмислення 
реального стану та динаміки сфер суспільного життя в гло-
балізованому світі, а головне – несформованість зрозумілої для 
народу та надихаючої національної ідеї. У зазначеній Стратегії про 
українську національну ідею сказано так: «Революція Гідності та 
боротьба за свободу створили нову українську ідею – ідею гід-
ності, свободи і майбутнього». Де ж тут вираження ключової 
проблеми суспільного розвитку і де вектор її розв’язання?  
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Причину стагнації економіки та інших сфер суспільного 
життя слід шукати в процесах та явищах, які мали місце в перші 
роки незалежного існування України. Академік НАН України 
М. Згуровський, під керівництвом якого працює Світовий центр 
даних «Геоінформатика та сталий розвиток», який спеціалізується 
у сфері моделювання процесів сталого розвитку та оцінювання 
глобальних загроз для безпеки та якості життя, зазначив, що в 
1991 р. незалежна Українська держава «зіткнулася з нерозумінням 
власними національними елітами місця і ролі нації в новому 
світовому порядку» [10, c. 20] Україна була «втягнута» новими 
фінансово-олігархічними групами у фазу стихійного накопичення 
капіталу, притаманному «дикому капіталізму», конфлікт між 
якими і загальнонаціональними інтересами суспільства завершив-
ся перемогою перших, що, врешті-решт, призвело до формування 
олігархічної моделі управління країною. Спад економіки за роки 
незалежності становив 60 %, і Україна опинилася на одному з 
останніх місць у Європі за рівнем життя народу. 

Після Революції Гідності група вітчизняних та зарубіжних 
науковців під керівництвом М. Згуровського розробила аналітико-
прогностичний документ під назвою «Форсайт 2016: сценарій со-
ціально-економічного розвитку України до 2020 і 2030 років» [29]. 
З’ясувалося, що з восьми найбільш імовірних варіантів розвитку 
України – шість мають небажаний, негативний характер. На період 
до 2020 р. – це сценарії «Консервування кризи» (ймовірність 
реалізації – 50–60 %); сценарій «Суверенний дефолт» (імовірність 
настання – 30%), коли у стані банкрутства держава зовсім не 
зможе виконувати свої внутрішні та зовнішні зобов’язання; при 
цьому, як зазначають експерти, – суверенітет держави практично 
буде втрачено, а принципові питання її функціонування, зокрема 
влаштування економіки та соціальних інститутів, форми сплати 
боргових зобов’язань та інші будуть врегульовуватися на міжна-
родному рівні [28, c. 15]; і сценарій «Колапс». Останній може 
проявитися в умовах продовження конфлікту на Сході України, 
некерованості виходу України із «несуверенного дефолту» та про-
довження неефективної державної політики. В Україні «виникне 
хаотичний революційний стан з декількома центрами впливу 
різних сил, включаючи вплив деструктивних сил». Появляться 
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мільйони біженців як до Росії, так і країн ЄС, що створить умови 
для дезінтеграції Української держави. Але, як вважають науковці, 
провідні держави світу дадуть Україні практичну допомогу, а тому 
ймовірність такого розвитку подій перебуває на рівні 5% [28, 
с. 15–16]. 

Серед негативних сценаріїв розвитку країни до 2030 року є 
такі: «Чужа суб’єктність» (втрата суб’єктності в економічній сфері 
(ймовірність реалізації 25 %); «Сіра зона» – рух України до моделі 
буферної зони між Росією та країнами ЄС. Вона буде характери-
зуватися бідністю населення, високим рівнем корупції і злочин-
ності, поширенням різноманітних хвороб тощо. Ймовірність сце-
нарію 15%; «Дезінтеграція», коли справдяться прогнози типу «Су-
веренний дефолт» та «Колапс». У таких умовах «задля збереження 
своєї ідентичності і створення майбутньої державності в 3, 4 ре-
гіонах України можуть сформуватися більш компактні соціально-
етнічні утворення... Ці утворення можуть претендувати на отри-
мання державної незалежності або приєднання до сусідніх 
держав» (ймовірність реалізації сценарію 3 %) [29, с. 16–17]. 

До 2020 р. позитивний характер має сценарій «Оптимістич-
ний», але ймовірність його реалізації лише 15 %. Він може стати 
чинним в умовах завершення російсько-української війни і коли 
вектори дії влади та соціальної активності населення максимально 
зблизяться. 

У рамках довготривалої перспективи (до 2030 року) оптимістич-
ним є сценарій «Збалансований розвиток». Для цього до 2020 року 
має бути реалізований «Оптимістичний сценарій». Україна стане 
самодостатньою і набуде ознак економіки сталого розвитку 
(імовірність сценарію 15 %) [28, c. 17]. 

Станом на початок 2018 р. очевидним сценарієм є «Кон-
сервування кризи», що вимагає від влади рішучих та енергійних 
дій, які б відвернули загрозу довготривалої тотальної кризи. Для 
цього, на нашу думку, програма соціально-економічного та куль-
турного розвитку України має бути доповнена сучасним змістом 
ідеї модерної української нації та національної держави, тобто 
іншими складовими української національної ідеї. 

Стратегічним цілям української нації особливо активно проти-
стоїть Росія та путінська пропаганда. Ворожа пропагандистська 
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машина поширює в світі та поміж росіян ідею про те, що Україна – 
«штучна», «недієздатна», «неспроможна» держава, «держава, що 
не склалася», «квазідержава», «faіled state». Ідеолог неоєвразійства 
О. Дугін у 2004 р. заявляв: «Єдина Україна – це геополітичний 
нонсенс... Або вона повинна визначитися в євразійському напрямі, 
куди більшість її цивілізаційних територій тяжіє, або вона повинна 
бути розколота. Єдиної України, орієнтованої, інтегрованої на 
західну європейську цивілізацію, просто не може бути...» [29]. У 
2006 р. ця точка зору була розвинута: «Велика Росія, – наго-
лошував О. Дугін, – повинна включити в себе не тільки те, що 
відколюється від пострадянських держав, що не відбулися, які 
сліпо рвуться до НАТО, щоб згинути в антлантизмі та глобалізмі, 
втративши гідність, ідентичність і майбутнє. Велика Росія повинна 
включати і Молдову, і Грузію, і Україну, а не тільки Прид-
ністров’я, Південну Осетію чи Крим» [6]. Поряд з поняттям «faіled 
state» (держави, що не відбулися або розпалися) російський 
ідеолог вживає й інший термін – «turn country» – країна, призна-
чена до розвалу, країна з національною державністю, що не від-
булася, яку надто пізно вже починати і для якої, за великим рахун-
ком, немає жодних внутрішніх підстав для того, щоб її зберегти.  

Подібні аргументи використовують і офіційні особи Російсь-
кої Федерації на міжнародних самітах, починаючи з часу, коли 
Україна подала заявку на надання їй ПДЧ для вступу в НАТО і по 
нинішній час, коли Росія воює з державою, якій вона дала гарантії 
територіальної цілісності. Так, В. Путін, виступаючи у 2008 р. на 
саміті НАТО в Бухаресті, переконував лідерів альянсу в тому, що 
Україна – це держава, яка не відбулася, і їй не місце в цій 
військово-політичній організації. Зокрема, він сказав: «Україна, 
взагалі, складна дуже держава. Україна в тому вигляді, в якому 
вона сьогодні існує, вона була створена за радянських часів; вона 
отримала території від Польщі – після Другої світової війни, від 
Чехословаччини, від Румунії... від Росії величезні території одер-
жала на Сході та на Півдні країни. Це складне державне 
утворення. І якщо ще внести туди натівську проблематику, інші 
проблеми, це взагалі може поставити на грань існування самої 
державності» [2]. З огляду на сказане, стає зрозумілим, чому Росія 
здійснила воєнну агресію проти Грузії, коли та мала реальну 
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можливість підписати Угоду про ПДЧ, та проти України, коли 
вона була за крок до укладення Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом. 

Важко сперечатися з фактом, що на п’ятому році воєнного 
протистояння на Сході країни Українська держава зазнала значних 
втрат та руйнувань і що її державна спроможність (функціональна 
та інституційна) істотно знизилася. До того слід додати, що значне 
падіння дієздатності Української держави сталося в роки 
президенства В. Януковича, який фактично здав державу під 
зовнішнє управління Москви. Згідно з «Індексом недієздатності 
держав» та відповідним міжнародним рейтингом Україна перебу-
вала в групі держав з рівнем стабільності нижче середнього. Якщо 
у 2010 р. вона посідала 109-те місце, то у 2013 р. уже 117-те [30].  

За обставин, що склалися в Україні, окремі політологи вису-
вають ідею запровадження зовнішнього правління Українською 
державою з боку західних держав. Чи не суперечить це головній 
засаді існування будь-якої держави: бути суверенним утворенням 
як з точки зору внутрішньополітичного життя, так і міжнародних 
відносин? Очевидно, так. Однак, коли питання поставити ширше, 
то відбувається усвідомлення ймовірності втрати української 
державності на довгі роки. «Попередній аналіз показує, – зазначає 
П. Мироненко, – що в умовах воєнно-політичного конфлікту з 
Російською Федерацією, яка намагається знищити державну 
незалежність України як ззовні, так і зсередини..., сама Україна не 
може впоратися» [14, c. 13]. Як додатковий аргумент, політолог 
наводить приклади повоєнної Німеччини, Японії та Південної 
Кореї, які тривалий час функціонували під зверхністю США та 
інших держав-переможців. Це дозволило швидко подолати еконо-
мічну розруху та кадрову кризу, зміцнити державність і сувере-
нітет цих країн. 

Від ідеї зовнішнього правління Україною віддає махровим 
патерналізмом і навіть національною зрадою – здачею національ-
ного суверенітету. Але Україна мужньо обороняється. Народ, на 
відміну від влади, має рішучий бойовий настрій і назагал 
обурюється поведінкою Президента й Глави Уряду щодо їх 
ходіння по світу з простягнутою рукою та небажанням подолати 
корупцію й казнокрадство в державі. На нашу думку, допомога 
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Україні ззовні повинна полягати у якнайшвидшому усуненню 
олігархів від влади, а також у розбудові України як національної 
держави. Український народ чверть століття терпить злочинну 
зовнішню етнократію. Не випадково в народі поширилася думка 
про «внутрішню окупацію Української держави» інонаціональ-
ними олігархічними групами. До влади повинні прийти ті, для 
кого українська національна ідея не порожній звук або красивий 
лозунг, а заклик до самовідданої боротьби на благо народу. Уся 
влада та система державного управління повинні бути трансфор-
мовані на засадах національної ідеології, ядро якої – національна 
ідея.  

Важливим аспектом сучасної української національної стра-
тегеми є ідея європеїзації українського народу, яка вимагає не так 
вступу України у Європейський Союз, як «розбудови Європи» в 
Українській державі. Ця ідея у тій чи іншій формі висловлювалася 
більшістю політичних та соціальних сил країни, а під час Рево-
люції Гідності утвердилася в гаслі «Україна – це Європа!». 
Особливо енергійно ідею підтримувала українська молодь та 
студентство. На жаль, Крим та східні області держави, під впливом 
російської пропаганди та вітчизняних проросійських партій, не 
підтримали європейських прагнень більшої частини країни, що в 
умовах агресивної неоімперської політики Москви призвело до 
політико-ідеологічного розколу країни. Головний сенс ідеї європе-
їзації полягає в утвердженні в українській дійсності цінностей, 
принципів і стандартів життя високорозвинених країн Європи. 
Важливим аргументом на користь ідеї європеїзації є той факт, що 
Україна до того, як вона необачно вступила у військово-
політичний союз з Московією у 1654 р., географічно, політично та 
ментально належала до західноєвропейської цивілізації. Отже, 
мова може йти про повернення українців у її природне ментально-
культурне середовище. 

Автор статті свого часу зробив спробу обґрунтувати універ-
сальну формулу національної ідеї, що властива всім народам і яка 
по-особливому проявляється в різних спільнотах. Враховуючи 
думку Арістотеля про те, що «держава створюється не заради того 
лише, щоб жити разом, але переважно для того, щоб жити щасливо» 
(“Політика”) [1, с.192], можна стверджувати, що головним і 
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спільним у національній ідеї всіх народів є ідеал щасливого життя 
нації та шляхи його досягнення [21, с. 245–246]. Щастя – це стан 
людини, що характеризує вищий рівень внутрішнього задоволення 
власним життям. Воно постає як емоційно-чуттєва форма ідеалу. В 
ієрархії загальнолюдських моральних цінностей щастю належить 
провідне місце. Ідея щастя як загальна мета, найвище благо 
виникає в тісному зв'язку з ідеалами свободи, рівності, справедли-
вості, гуманізму, демократії та прогресу. При такому тлумаченні 
вона стає орієнтиром для країни, суспільних груп та окремої 
людини. Кожна нація має власне, вивірене історичною практикою 
уявлення про щастя. Специфікою тлумачення й переживання 
щастя та розуміння шляхів його досягнення різняться між собою 
національні ідеї.  

Що стосується української спільноти, то її щастя споконвіку 
вбачалося не в завоюванні чужих земель і не в пануванні над 
іншими народами, а у вільній праці на своїй, Богом даній щедрій 
землі та повноцінному духовному і матеріальному бутті. Проте за 
свободу, за суверенне існування доводилося вести неперервну 
боротьбу. Але народ завдяки глибокій вірі у справедливість 
Всевишнього, у власні сили долав екстремальні умови, виживав і 
знову продовжував боротьбу за власну державність. Нині сутність 
української національної ідеї полягає в тому, щоб відродити 
націю, збудувати демократичну національну державу й через 
модернізацію всіх сфер суспільного життя стати в ряд високо-
цивілізованих народів світу. 

Сказане розкриває внутрішній сенс української національної 
ідеї. Щодо історичної місії українства в європейській та світовій 
цивілізації, то, на наш погляд, слід звернутися до високої оцінки та 
футуристичних ідей щодо українського народу авторитетного 
німецького філософа  Й. Ґ. Гердера. У «Щоденнику моєї подорожі 
в 1769 році» («Jornal meiner Reise im Jahre 1769») Гердер зазначав: 
«Україна стане колись новою Грецією: прекрасне підсоння цього 
краю, весела вдача народу, його музичний хист, родюча земля 
колись прокинуться; із багатьох диких племен, якими також 
колись були греки, повстане велика, культурна нація, і її межі 
простягнуться до Чорного моря, а відтіля ген, у далекий світ» [26]. 
Подібно до того, як твори німецьких філософів, особливо 
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Й. Гердера, на початку у ХІХ ст. стали ідейною основою 
українського романтизму, так на початку третього тисячоліття 
Гердерова ідея про Україну як «нову Грецію» (а давня Греція-
Еллада, як відомо, заклала ідейні основи європейської цивілізації) 
пророкує величну місію української нації: дати Європі та світу 
основи сучасної високогуманної моралі та культури. 

Середньовічна історія та історія Нового часу неодноразово 
демонстрували важливу геополітичну місію України – бути схід-
ним форпостом західної цивілізації. Російсько-українське проти-
стояння, яке набрало відкритої військової форми з початку 2014 р., 
також підтверджує цю роль українського народу та його держав-
ності. Українське воїни за підтримки широких верств населення 
захищають не лише свою Батьківщину, а й Східну Європу та 
європейську цивілізацію загалом від неоімперських посягань 
євразійської Росії. Цей факт все більше усвідомлює кожен євро-
пеєць, а лідери європейських міжнародних організацій щиро 
допомагають Україні у її протистоянні з путінською Росією.   

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що українська 
національна стратегема включає три взаємопов’язані складові: 
ідея повернення України до європейської цивілізації зі збережен-
ням основ власної культури; ідея формування в Україні цінностей 
та утвердження соціальних стандартів об’єднаної Європи, що 
забезпечить заможне та щасливе життя народу; ідея історичної 
місії України – постати «новою Грецією» (Й. Ґ. Гердер), яка про-
демонструє Європі й світові основи сучасної високогуманної мора-
лі та культури, та бути східним форпостом західної цивілізації.  

Реалізація української національної стратегеми включає, на 
нашу думку, втілення в життя таких субідей: гуманістичної ідеї, 
згідно з якою член нації – головна цінність та головна мета 
національного розвитку; демократичної ідеї – завершення демо-
кратичного транзиту України та набуття рис консолідованої 
демократії; ідеї розбудови громадянського суспільства на засадах 
національних цінностей; ідеї подолання політичної та побутової 
корупції; ідеї утвердження в населення країни рис громадян-
ськості; ідеї європеїзації України; соціальної ідеї – забезпечення 
соціальної справедливості, заможності громадян та соціального 
миру; економічної ідеї – формування ефективної соціально орієнто-



 

157 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

ваної ринкової економіки знань та її включення у міжнародний 
поділ праці; ідеї активної підтримки вітчизняної науки та освіти, 
прискореного науково-технічного прогресу; ідеї збереження без-
печного екологічного довкілля; ідеї мирного співіснування з 
народами світу та подолання конфлікту з Російською Федерацією; 
ідеї вступу України у ЄС та НАТО. 

До основних складових національної стратегеми слід віднести 
також ідею розбудови інформаційного суспільства та суспільства 
знань; ідею завершення модернізації та входження країни в 
когорту розвинених постмодерних соціумів; геополітичну ідею: 
утвердження України як лідера Східноєвропейського регіону та 
успішного використання вигідного геополітичного розташування 
України. 

Спільним знаменником і показником успішності національної 
стратегеми має бути зростаючий рівень життя народу, моральне 
задоволення й гордість за належність до української нації та, як 
підсумок, – зростання авторитету України в світовому співто-
варистві.  

 
__________________________ 
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Аргументовано, що значна частина непорозумінь між владою 
та суспільством у постмайданній Україні зумовлена розбіжнос-
тями теоретичного характеру на двох концептуальних рівнях 
політичного дискурсу. З одного боку – розбіжності між інстру-
ментальною версією політики (влада) та фіналістською версією 
політики (суспільство), а з іншого – між раціональною концепцією 
демократії, що виникла в межах континентально-європейського 
політичного дискурсу (суспільство) та емпіричною концепцією 
демократії, що виникла в межах англосаксонського політичного 
дискурсу (влада). Зазначено, що ефективність комунікації між 
владою та суспільством передбачає відповідне коригування 
комунікаційних стратегій. 

Ключові слова: українське суспільство, влада, Майдан, полі-
тика інструментальна, політика фіналістська, моральність, де-
мократія раціональна, демократія емпірична. 

Kuts Halyna Power and society in post-maidanukraine: diagnos-
tics of relations 

The Ukrainian Maidans – The Orange Revolution and the 
Revolution of Dignity–show that the Ukrainian society has formed a 
strong demand for the categorical rejection of double political 
standards, which determined the need for a radical reformation of 
relations between the authorities and society. 

It is argued that a significant part of the misunderstanding 
between the authorities and society in post-maidan Ukraine is due to 
the differences of a theoretical kindat the two conceptual levels of 
political discourse. On the one hand, there is a discrepancy between the 
instrumental version of politics (power) and the final version of politics 
(society), and, on the other hand, between the rational conception of 
democracy that emerged within the continental European political 
discourse (society) and the empirical concept of democracy that arose 
within the framework of Anglo-Saxon political discourse (power). It is 
pointed out that the effectiveness of communication between authorities 
and society involves appropriate correction of communication 
strategies. 

Key words: Ukrainian society, power, Maidan, instrumental 
politics, finalist politics, morality, rational democracy, empirical 
democracy. 
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Постмайданний політичний процес в Україні характери-
зується суттєвим загостренням відносин між владою та сус-
пільством. Революція Гідності та гібридна російсько-українська 
війна зумовили необхідність кардинального переформатування 
цих відносин. 

У політичній науці домінує точка зору, що партнерські 
взаємовідносини влади та суспільства здатні детермінувати 
ефективний демократичний розвиток. Означена проблематика дос-
татньо широко висвітлюється у контексті дискурсу громадян-
ського суспільства. Разом з тим, у постмайданній Україні струк-
тури громадянського суспільства, будучи іноді доволі ефектив-
ними, переважно позиціонують себе як опоненти влади, а не її 
партнери, що актуалізує осмислення взаємовідносин влади та 
суспільства в політичному просторі сучасної України. 

Проблематика взаємовідносин влади та суспільства набула 
наукового висвітлення в різних наукових контекстах у працях 
багатьох теоретиків (Ф. Бенетон, Г. Гегель, Ш.-Л. Монтеск’є, 
Платон, Дж. Ролз, Дж. Сарторі та ін.). Окремі аспекти означеної 
проблематики піддавалися аналізу в українському політичному 
дискурсі (М. Кармазіна, А. Колодій, Л. Кочубей, М. Михальченко, 
С. Римаренко, О. Романюк, Г. Щедрова та ін.). 

Мета статті полягає в діагностиці сучасного стану взаємо-
відносин влади та суспільства в постмайданній Україні. Завдання 
статті полягає у виявленні пріоритетних політичних стратегій, які 
б сприяли формуванню партнерського типу взаємодії владних та 
суспільних інституцій в Україні. 

Обидва українські Майдани – Помаранчева революція 
(2004 р.) та Євромайдан, або Революція Гідності (осінь–зима 2013–
2014 рр.) – засвідчили, що в країні сформований потужний запит з 
боку суспільства на прозорі та чесні правила гри, на категоричне 
неприйняття подвійних політичних стандартів [4].  

Приводом для першого Майдану – Помаранчевої революції 
2004 р. – стала фальсифікація виборів Президента України, коли 
екзит-поли продемонстрували явну перемогу опозиційного канди-
дата в Президенти В. Ющенка, а тогочасна українська влада оголо-
сила переможцем виборчих перегонів провладного кандидата 
В. Януковича.  
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Приводом для появи другого Майдану – Євромайдану – стала 
відмова діючого Президента України В. Януковича від підписання 
Угоди про асоціацію України з ЄС, хоча тривалий час сам постій-
но декларував прихильність євроінтеграційному курсу України. У 
масовій свідомості пересічного українця курс України у напрямі 
ЄС означав дійсну (а не фасадну) розбудову демократичних 
інституцій та демонтаж олігархічно-кланової моделі політичних 
відносин.  

Загалом, причина появи Революції Гідності була аналогічною 
причині виникнення Помаранчевої революції – категоричне не-
прийняття подвійних політичних стандартів. Революція Гідності 
об’єднала різних за віком, місцем проживання, соціальним стату-
сом, етнічною належністю, релігійними уподобаннями, ідеологіч-
ними поглядами людей. З’явився запит на політиків, які щирі у 
своїх діях, порядні та правдиві. Категорично не сприймався 
популізм. Утім, означені суспільні запити виявилися нереалізо-
ваними у постмайданному політичному процесі України, що по-
глибило нерозуміння між владою та суспільством, загостривши 
доволі непрості відносини. 

В Україні у 2014 р. склалася унікальна ситуація у взаємо-
відносинах суспільства та держави. Суспільство – внаслідок того-
часних перипетій (Майдан, анексія Криму Росією, війна на Сході 
України) взяло на себе значну частину функцій, які властиві 
переважно державним інститутам. Зокрема, йдеться про сферу 
національної безпеки, якою стало опікуватися українське суспіль-
ство, розуміючи слабкість держави у цій царині. Ця слабкість 
передусім була зумовлена надмірною бюрократизацією та, зокре-
ма, корумпованістю державного апарату, що призводило до надто 
повільного втілення державно-управлінських рішень.   

У політичному дискурсі домінуючою є точка зору, що 
партнерська взаємодія інституцій громадянського суспільства та 
державних структур сприяє демократичному поступу. Втім, у 
політичному просторі постмайданної України доволі часто струк-
тури громадянського суспільства, будучи достатньо ефективними, 
протиставляють себе владним інституціям, сприймаючи їх вороже. 
Саме тому стосовно владних органів лунають застереження, що 
ситуація жорсткого протиставлення по лінії суспільство – влада 
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здатна призвести до розмивання фундаменту державних інсти-
туцій, їх суттєвого послаблення або навіть підриву основ держав-
ності. Іноді трапляються кардинально інші застереження, що ніби-
то відсутність співпраці громадянського суспільства з владними 
структурами здатна призвести до згортання процесів демократи-
зації та наростання тенденцій авторитаризму. Стосовно ж україн-
ського суспільства лунають застереження щодо посилення його 
анархічності, нездатності взагалі миритися з існуванням держав-
них інституцій. Усі ці застереження, як виявилося, переважно є 
безпідставними. На жаль, сучасний інформаційний простір насиче-
ний деструктивними ідеями щодо відносин влади та суспільства в 
Україні, які насправді спотворюють реальний стан справ.  

Політична практика у сфері відносин влади з суспільством в 
Україні виявилася кардинально іншою. Цікавим є той факт, що 
відсутність партнерської взаємодії між структурами громадянсь-
кого суспільства та інституціями влади не призводить до реверсу 
демократії в Україні. Навпаки, інституції громадянського суспільс-
тва та влади, співіснуючи на різних орбітах політичного простору 
України, певним чином сприяють демократичному поступу у 
різних сферах життєдіяльності суспільства.  

Для аргументації звернемося до рейтингу, яким оцінюється 
Індекс демократичних трансформацій (Фундація Бертельсманна) [12]. 
Рейтинг цікавий тим, що оцінюються лише тривалі демократичні 
трансформації. Тому дані оприлюднюють лише один раз на два 
роки.  

Так, у 2018 р. із 129 країн у цьому рейтингу Україна посіла 
36-те місце; Грузія – 37-ме місце; Молдова – 54-те місце; Росія – 
81-ше місце; Білорусь – 85-те місце. Попереду нас Польща, 
Естонія, Хорватія та ін. У 2016 р. Україна мала 52-ге місце; у 
2014 р. – 57-ме місце. Тобто, незважаючи на непрості взаємо-
відносини влади та суспільства, процеси демократизації в Україні 
доволі ефективні. 

Слід зазначити, що у дослідженні аналізуються демократичні 
трансформації в країнах, які стали на шлях демократизації. Тобто, 
країни стабільної демократії в рейтинг не заносяться. Оцінюються 
50 різних параметрів у трьох сферах (демократизація; ринкова 
економіка; державне врядування). Загалом, якщо переглянути 
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показники попередніх досліджень, то за всіма параметрами спо-
стерігається поступ. 

Таким чином, владні інституції демократизуються, змінюються, 
вони не настільки слабкі, щоб це загрожувало державності України.  

Разом з тим, довіра суспільства до багатьох владних інсти-
туцій в Україні вкрай низька. В останні роки у соціологічних опи-
туваннях стосовно довіри українського суспільства до соціальних 
та державних інституцій перші місця стабільно посідають церква, 
армія, волонтери/добровольці [10]. Тобто, спостерігається високий 
рівень довіри як до позадержавних, так і державних інституцій. 
Так само й низький рівень довіри спостерігається і щодо держав-
них, і щодо позадержавних інституцій. Наприклад, довіра до 
такого позадержавного інституту, як політичні партії, є вкрай 
низькою. Хоча саме політичні партії у країнах стабільної демо-
кратії виступають ініціаторами об’єднання суспільних груп навко-
ло певної ідеологічної платформи. В Україні довіра до волонтерів 
чи добровольців значно вища, ніж до політичних партій. 

Отже, неприйнятно вести мову про те, що громадянське 
суспільство, будучи вороже налаштованим проти влади, підриває 
основи української державності. Адже згідно з опитуванням в 
українському суспільстві відсутнє кардинальне несприйняття всіх 
інституцій влади. Насправді чітко окреслюється певна градація у 
сприйнятті як суспільних, так і державних інституцій, на чому 
варто окремо зупинитися. 

Рівень довіри демонструє, що насправді відбувається градація 
важливих для суспільства інституцій не за шкалою ефективності 
їхньої діяльності, а іншою шкалою – моральності. На роль 
критерію, який є базовим для ранжування інституцій за рівнем 
суспільної довіри, претендує категорія жертовності. Крізь призму 
жертовності визначаються дійсно цінні та значимі для суспільства 
інституції: волонтери, церква, армія, добровольці. Українське 
суспільство найвище цінує тих, хто жертвує часом, фінансами, 
добрими справами і, звісно, життям. 

Навіть карнавалізація політики (що домінує в сучасних техно-
логіях формування політичного іміджу, позиціонування політич-
ного лідера/партії) не здатна нівелювати цінність жертовності. В 
українському політичному процесі доза карнавалізації підвищується. 
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Адже комічним можна девальвувати досить серйозні речі, перево-
дячи їх у ранг смішного. Але це не спрацьовує щодо справжніх 
жертв, справжньої жертовності, особливо в Україні, де вже чотири 
роки поспіль триває гібридна російсько-українська війна. 

З часів двох Майданів сформувався запит на високі моральні 
якості представників політичного класу. Цей запит має насамперед 
важливість для активного прошарку українського суспільства. 
Втім, означені інтенції не корелюють з домінуючою в сучасному 
політичному дискурсі версією політики – інструментальною. 

Ще в епоху Просвітництва позитивістська наука призвела до 
перекодування базових політичних понять: перехід від домінуван-
ня Блага (фіналістська політика) до домінування Істини (інстру-
ментальна політика) [1, с. 11]. Інструментальна версія політики 
витіснила фіналістську версію, яка була домінуючою в період 
Античності та Християнства (табл. 1). 

Через домінування сцієнтизму інструментальна версія полі-
тики виявилася «очищеною» від моралі: вона не моральна, вона 
також не аморальна, вона – імморальна (поза орбітою моралі). 
Відбулося позбавлення від понять морального штибу, оскільки 
дискурс моралі був таврований як суто ірраціональний. Натомість 
основою інструментальної версії політики стала парадигма 
раціональності, яка корелювала з парадигмою сцієнтизму.  

 
Таблиця 1 

 

Інструментальна та фіналістська версії політики: 
базові відмінності (у контексті теорії Ф. Бенетона) 

 
Фіналістська версія політики (період 
Античності та Християнства) 

Інструментальна версія політики 
(Сучасність) 

Політика підкоряється Благу  
(Благо – причина всього  
правильного і прекрасного) 

Політика підкоряється Істині 
(домінує парадигма раціональності)

Прагнення політичного Блага Роль відстороненого спостерігача 

Політика – мистецтво, наділене чіткими 
завданнями 

Політика – техніка на службі 
невизначених цілей 

Удосконалення/виховання 
доброчесності розуму 

Застосування технологій Науки 
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Політична філософія Античності підкоряється Благу. Подібно 
до того, як окрема людина керується розумом у повсякденному 
житті, політика теж має керуватися розумом, уособленням якого є 
влада, що покликана вести до Блага [1, с. 20]. Ідея Блага – вважав 
Платон – причина всього правильного і прекрасного [7, с. 298]. 
Саме тому філософи Античності вважали, що правління слід 
довіряти лише людям з високими моральними якостями. Навіть 
форми правління поділяли відповідно до цих критеріїв: хороші 
(ведуть до Блага) та погані. 

Загалом, фіналістська політика спрямована на досягнення 
загального блага і благо кожного. Адже благо держави збігається з 
благом її членів. У цьому й полягає призначення політики. Вважа-
лося, що політика покликана встановлювати дисципліну, «призна-
чену для розвитку доброчесних навичок» [1, с. 26]. Якщо ж політика 
стає на службу особливих інтересів лише певного кола осіб – це 
суперечить природі речей. Життя згідне з Благом – це життя згідне з 
природою та розумом, яке протікає в досконалості та доброчесності.  

Інструментальна версія політики стала породженням епохи 
Нового часу, для якої домінуючими були ідеї безмежної віри в 
прогрес, раціоналізму, всесильності людського розуму, віри в 
науку тощо. Для інструментальної версії політики характерною 
ознакою стало оперування «абстрактною концепцією людини». 
Цей абстрактний індивід – нульова величина, що, «позбавлена 
історії та національності, не має жодних прив’язаностей, того, що 
в реальному світі визначає нашу ідентичність» [3, с. 19]. 

Припускалося, що оперування «абстрактною концепцією 
людини» сприятиме об’єктивному та, відповідно, справедливому 
розподілу благ у суспільстві. Апологети так званої «безсторон-
ності» особи у політиці зазначали, що безстороння особа – це 
такий індивід, який здатний судити без упередженості чи 
передсуду [8, с. 262]. Але проблема полягала в тому, що у 
знеособленої абстрактної людини відсутній стрижень, точка 
опори, якою б мали бути ціннісно-моральні імперативи. Відпо-
відно, під маскою об’єктивності відбувалося зрівнювання насправ-
ді несумісних форм поведінки представників політичного класу, 
коли, приміром, прирівнювалися брехливість та чесність у 
політичній діяльності. 
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Заручниками інструментальної версії політики стали не лише 
представники політичного класу, але й журналісти, які прагнуть 
досягти ідеалу відсторонення від подій/ситуацій/людей. Сповіду-
ючи так званий принцип об’єктивності, журналісти вимушені 
обирати роль стороннього спостерігача. Але цілковите відстороне-
ння від подій/ситуацій/людей насамперед означає відмову від опо-
ри, якою б мали стати морально-ціннісні пріоритети власної 
культури. Відсутність критеріїв для оцінки певної події (відмова 
від градації за шкалою моральності) призводить до парадоксів, 
коли, знову-таки, під маскою об’єктивності зрівнюються позиції 
тих, хто надає неправдиву інформацію, та тих, хто відстоює 
правду. Більше того, в сучасних інформаційних війнах траплялися 
ситуації, коли журналісти, керуючись принципом об’єктивності, 
аналізували дві протилежні точки зору щодо фейкових подій. Бо 
коли об’єктивність передбачає відсторонення і від брехні, і від 
правди, – вони моментально зрівнюються. 

У політичному дискурсі спостерігалися спроби пошуку кри-
теріїв об’єктивності. Наприклад, критерієм об’єктивності Дж. Ролз 
запропонував так званий принцип «вуалі невідання» (veilofigno-
rance), або «запони незнання» [8, с. 196–204]. Принцип «вуалі 
невідання» означає ситуацію, коли в індивіда, що розподіляє 
суспільні блага, відсутня інформація про його власний статус у 
реальному житті. Тобто, всіх учасників справедливого розподілу 
суспільних благ необхідно покрити «вуаллю невідання», щоб вони 
тимчасово «забули» про своє місце в реальному житті, про свої 
доходи, свій матеріальний стан, здоров’я, статус, стать тощо. Лише 
за таких умов, вважав Дж. Ролз, суспільні блага можуть бути 
справедливо розподіленими. Втім, зрозуміло, що цей ідеалізо-
ваний принцип насправді дуже важко реалізувати. 

Стосовно негативів інструментальної версії політики Ф. Бене-
тон зазначав, що «ідея чисто описової або аналітичної політичної 
науки, яка відмовляється встановлювати відмінність між благим і 
дурним, здавалася б грекам настільки ж абсурдною, як і ідея 
медицини, що забороняє встановлювати відмінність між здоров’ям 
та хворобою» [1, с. 23].  

На думку Дж. Грея, сьогодні проект епохи Просвітництва з 
його установками на прогрес, монолінійність суспільного розвитку 
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та пріоритетність ідеї раціонального конструювання суспільно-
політичного буття відходить у минуле. Рішучого удару основопо-
ложним принципам цього проекту завдав «погляд на політичне 
життя як на реальність, що не піддається раціональному конструю-
ванню» [3, с. 28]. Адже політичному життю притаманні різноспря-
мовані та однаково обґрунтовані вимоги, що ставить на порядок 
денний питання постійного узгодження конфліктних інтересів, які 
інколи несумісні між собою. 

Таким чином, стосовно відносин суспільства та влади в 
Україні складається враження, що суспільство сприймає вороже не 
владні інституції, а інструментальну версію політики, якою 
послуговуються ці владні інституції. Відсутність акцентів на 
моральних якостях представників політичного класу сприймають-
ся як девальвація моралі та цінностей. 

Разом з тим, слід зазначити, що не лише суспільство від влади 
має вимагати моральності. Влада також повинна перейматися 
моральним станом суспільства. Адже атомізація суспільства, зне-
віра та страх врешті призводять до деспотії. А задля розквіту 
демократії, як зазначав ще Ш.-Л. Монтеск’є, у суспільстві слід 
культивувати певні моральні якості – добро та чесність [5, с. 179]. 

Ш.-Л. Монтеск’є, вважаючи доброчесність душею демократії, 
детально прописав, як оберігати демократію в державі. У демо-
кратіях людям треба прищеплювати політичну доброчесніть: лю-
бов до законів та своєї країни. І насамперед у сім’ях має 
культивуватися доброчесність, оскільки діти завжди наслідують 
батьків.Схожі думки можна виявити у Г. Гегеля, який зазначав, що 
дезорганізація громадянського суспільства відбувається тоді, коли 
нівелюються святість сім’ї та честь у корпорації [2, с. 277]. 

Таким чином, фіналістська версія політики більш адекватна 
стосовно виявлення домінуючих суспільних настроїв в Україні 
щодо відносин влади та суспільства. Адже запити українського 
суспільства корелюють з фіналістською версією політики, 
концептуальне ядро якої сформоване категоріями морально-етич-
ного дискурсу. Натомість для владних інституцій пріоритетною є 
інструментальна версія політики, в контексті якої здійснюється 
формування та реалізація державної політики. Тобто, значна 
частина непорозумінь між владою та суспільством у постмайдан-
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ній Україні зумовлена розбіжностями теоретичного характеру між 
інструментальною версією політики (влада) та фіналістською 
версією політики (суспільство). Це передбачає суттєву зміну у 
стратегіях соціальної комунікації між владою та суспільством, 
зокрема, морально-етичний контекст у всіх меседжах влади. 

Звернемося до ще одного рівня розбіжностей теоретичного 
характеру, якими також сформовано лінію напруги між владою та 
суспільством в Україні. Йдеться про відмінності між англо-
саксонською та континентально-європейською концептуальними 
традиціями. 

У політичному дискурсі співіснують дві концептуальні тра-
диції (англосаксонська та континентально-європейська), що детер-
мінували своєрідність утілення політико-ідеологічних ідей, кон-
цепцій місцевого самоврядування, теорій демократії. Наприклад, у 
концепціях місцевого самоврядування [11] прийнято виділяти два 
аналогічні типи: європейська континентальна традиція (стала 
основою державницької теорії місцевого самоврядування) та 
англосаксонська традиція (стала основою громадівської теорії 
місцевого самоврядування). Якщо в європейській континентальній 
традиції вважається, що місцеве самоврядування є складовою 
частиною державного управління, то в англосаксонській традиції 
під місцевим самоврядуванням мається на увазі самостійна 
діяльність громадян з вирішення питань місцевого значення [6]. 

Подібний підхід відобразився не лише в теоріях місцевого 
самоврядування, але й у теоріях демократії. Стосовно концеп-
туалізації демократії звернемося до Дж. Сарторі, який виділив два 
типи демократії – раціональну та емпіричну. Першу він ототож-
нював з демократією французького типу, а другу – з демократією 
англо-американського типу. Тобто, концептуальне коріння ра-
ціональної демократії слід відстежувати в континентально-євро-
пейській традиції політичного дискурсу, тоді як витоки емпіричної 
демократії – в англосаксонській традиції.  

Теоретики раціональної концепції демократії оперують депер-
соналізованими, знеособленими категоріями («народ», «держава» 
тощо), маючи найчастіше на увазі не конкретний народ чи 
державу, а ідеалізований взірець, відірваний від реальності. В 
емпіричній концепції демократії завжди йдеться про певний народ 
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чи конкретну державу з їхніми культурними особливостями та 
специфікою устрою. Саме тому «раціоналістичні демократії зав-
жди зазнають небезпеки стати уявними демократіями, дуже дале-
кими від реальності, щоб мати змогу розв’язувати проблеми, які 
постають у реальному світі» [9, с. 141]. 

Стосовно українського суспільства слід зазначити, що для 
багатьох суспільних груп пріоритетною є континентально-євро-
пейська концептуальна традиція, коли превалює оперування де-
персоналізованими, знеособленими категоріями («влада», «народ», 
«держава» тощо). Тобто, найчастіше мається на увазі не конкретна 
владна інституція, не конкретний посадовець, а ідеалізований 
взірець, який відірваний від реальності. Це демонструє прихиль-
ність суспільства до раціональної концепції демократії, яка виник-
ла в межах континентально-європейського політичного дискурсу. 
Фактично, таке оперування знеособленими категоріями знімає 
відповідальність за власну бездіяльність. Адже критика конкрет-
ного посадовця чи конкретної владної інституції вимагає відпо-
відального ставлення до збору інформації щодо певного посадов-
ця, аргументації на основі дійсних фактів. Знеособленими ж 
категоріями доволі легко прикриватися. 

Натомість представники владних органів на місцях (у зв’язку 
з активізацією реформи децентралізації в Україні) поступово 
починають оперувати категоріями концепції емпіричної демократії 
(англосаксонський політичний дискурс).  

Таким чином, значна частина непорозумінь між владою та 
суспільством у постмайданній Україні зумовлена розбіжностями 
теоретичного характеру на двох концептуальних рівнях політич-
ного дискурсу. З одного боку – розбіжності між інструментальною 
версією політики (влада) та фіналістською версією політики (сус-
пільство), а з іншого – між раціональною концепцією демократії, 
що виникла в межах континентально-європейського політичного 
дискурсу (суспільство), та емпіричною концепцією демократії, що 
виникла в межах англосаксонського політичного дискурсу (влада). 
Це передбачає суттєве коригування стратегій соціальної комуні-
кації між владою та суспільством, зокрема, морально-етичний 
контекст у всіх меседжах влади. 
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Марина Шульга 
 
 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР  
У ПОВЕДІНКОВОМУ ВИМІРІ 

 
Крізь призму доробку Миколи Шлемкевича  проаналізовані  

поведінкові аспекти проблеми цивілізаційного вибору України. 
Акцентовані ті моделі-взірці поведінки або типи «української 
людини» з переліку М. Шлемкевича, які виявляються і підставою, і 
метою цивілізаційного вибору України на користь євроатлантич-
ного вектора розвитку. 

Ключові слова: Україна, цивілізаційний вибір, «українська 
людина», поведінкові моделі-взірці.   

Shulga M. A. Civilazational choice in the behaviorial patterns’ 
context. Ukraine’s civilazational choice’ behavorial aspects were 
analyzed in terms of Mykola Shlemkevych work. Those behavorial 
patterns (or rather kinds of «Ukrainian citizen») which at the same time 
are the reason and purpose for Ukraine’s civilizational choice of euro-
atlantic development vector. 

Key words: Ukraine, civilizational choice, «Ukrainian citizen», 
behavioral patterns. 

 
Постання проблеми цивілізаційного вибору так чи інакше є 

свідченням міжцивілізаційності того простору, організація якого 
виявляється неможливою без розуміння того, яким способом ця 
міжцивілізаційність має бути використана. Таких способів, якщо 
згадати К. Гаусгофера, може бути принаймні два: очищення від 
міжцивілізаційності («особливі умови гласису», «захисний гласис» 
чи «система відмежування») або ж актуалізація її потенціалу 
(«організація зв’язків», «контактний метаморфоз» чи «точка зрос-
тання») [Див.: 15, с. 152, 202, 213]. Згадавши Я. Дашкевича, отри-
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маємо: «Етнічний бар’єр чи етноконтактна зона?» [Див.: 2]. 
Відповіддю на це питання і є свідомий вибір, що стає важливим 
об’єктивним елементом історичного процесу і, водночас, значною 
мірою залежить від самосвідомості тих, хто його здійснює, 
самосвідомості, дієво-практичним оформленням якої завжди є 
відповідна модель вчинку. Адже «в час свого становлення, форму-
вання, виникнення дія набуває вчинкових атрибутів… У межах 
такої активізованої дії відбувається формування мотивів, здійсню-
ється вибір з альтернатив, приймається рішення» [13, с. 13].  

Відповідно, дослідження феномену цивілізаційного вибору 
завжди видаватиметься неповним без виведення його у духовно-
психологічну, а точніше, духовно-поведінкову площину, в царину 
«дії-вчинку» (В. Роменець), бо: «чим більше розгортається дія в 
конфліктній ситуації, в амбівалентній мотивації, тим більше вона 
набуває рис вчинку» [13, с. 13–14]. У контексті ситуації цивілі-
заційного вибору йдеться про ті поведінкові моделі, які мають 
місце на теренах міжцивілізаційного простору (для якого час від 
часу й актуалізується проблема цивілізаційного вибору) і які або 
підкріплюються, або ж нівелюються (підлягають викоріненню) 
залежно від сформульованої мети розв’язання зазначеної ситуації. 
Виголошення мети, заради якої і здійснюється вибір, дозволяє 
класифікувати ті чи інші вчинкові акти за ознакою їхньої «пра-
вильності» чи «неправильності» й, тим самим, перефразовуючи 
Ч. Пірса, полегшувати як засвоєння пересічною людиною «пра-
вильних» взірців поведінки у спосіб здолання неприємного для неї 
і неспокійного стану сумніву, так і досягнення нею стану стійкої 
віри, на підставі якого можна було б діяти не замислюючись, і 
тому – не вагаючись [Див.: 12, с. 242–265, 305–306]. «Не 
випадково у такі моменти слово, мовлення, пропаганда набувають 
особливо важливого історичного значення» [10, с. 325]. 

Отже, якщо цивілізаційний вибір для України «by default» (за 
початковим значенням, за замовчуванням) розуміється як її євро-
атлантичний вибір, то якими мають бути ті вчинкові акти, що, 
будучи засвоєними пересічною людиною як взірцеві, і забезпечать 
цей вибір, і підтвердять його остаточне здійснення та завершення, 
перетворившись для неї на «автоматизовану навичку, звичай, 
несвідомо здійснюваний акт» [13, с. 13] чи ж «стійке вірування», 



 НАУКОВІ ЗАПИСКИ     Випуск 2 (94)  
 

174 

що принесе «цілковитий спокій розуму» [12, с. 248]. Інакше кажу-
чи, якими є (і мають бути) ті моделі-взірці поведінки пересічного 
українця, опертя на які і підкріплення яких здатне перетворити 
факт того, що «Україна перебуває «між Сходом і Заходом»» і має 
«суттєво західний, себто європейський характер» [9, Т.1, с. 1, 3], на 
виключно євроатлантичну (таку, що, на відміну, наприклад, 
І. Лисяка-Рудницького, заперечує «існування сильних незахідних 
елементів в українському національному типі» [Див.: 9, Т.1, с. 3]) 
константу організації українського життя. 

Якщо зосередитися виключно на «внутрішньому ресурсі», 
тобто «проігнорувати» сформульоване свого часу С. Рудницьким 
завдання «нащіпити здорові зразки дійсно європейської культури 
на суто арійську, дуже надійну дичку української простонародної 
культури» [14, с. 347], то вказівку на джерело українських 
поведінкових моделей-взірців (у тому числі й шуканих) можна 
угледіти у наступних словах М. Костомарова: «Доля південно-
руського племені влаштувалася так, що ті, які висувалися з маси, 
зазвичай втрачали і народність; колись вони робилися Поляками, 
тепер робляться Великоросіянами: народність південно-руська 
постійно була і тепер лишається надбанням простої маси» [7, 
с. 70]. Остання ж, за висновком М. Костомарова, нездатна до орга-
нізації, до підтримки суспільного тіла та правильності його 
відправлень [7, с. 71]. Ця нездатність, що її сам М. Костомаров 
іменує «мрійливістю, яка <…> зносить душу в царину уяви» [7, 
с. 52], у І. Лисяка-Рудницького отримає назву «духу свободи», 
який «є виразною печаттю державності Києва, що властива й 
«українським державним організаціям пізніших епох» [9, Т. 1, 
с. 8]. Саме «дух свободи», або «український вільний дух», за 
висновком М. Шлемкевича, будучи «сонцем у системі ідей», але 
не маючи «сили, щоб утримати державу», приречений, прой-
шовши низку метаморфоз, перетворитися у свою протилежність – 
«ідею сили», або «ідею сильної людини» [16, с.132].  

Отже, граничні поведінкові моделі-взірці, що можуть бути 
зрозумілими для пересічної людини – представника «простої 
маси» (М. Костомаров) – зафіксовані. З одного боку – це прагнен-
ня «створити суспільство вільних духів, утверджене свобідною 
самостійною державою» [16, с. 131]. З іншого – «ідея сили, сильної 
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людини», «яка не вбила, але затінила ідею свободи» [16, с. 132]. 
Причому, виходить так, що «ідея сили або сильної людини» 
важить більше для «утримання держави», аніж прагнення «бути 
вільним», бо, по-перше, здатна це прагнення «затінити». А по-
друге, за висновком М. Костомарова, «сила волі», «сфера діяль-
ності» – це «саме те, що так необхідно для вирішення завдання, що 
для нього визначив себе народ в історичній течії політичного жит-
тя» [7, с. 51]. Водночас, звернемося до міркувань М. Шлемкевича: 
«бути вільним духом» не лише стало прагненням освічених людей 
(що, мабуть, не так і погано), але й через нездатність інтелігенції, 
«людини розуму», що репрезентує вільний дух, створити і утри-
мати державу обернулося схильністю до «безпринципової софіс-
тики розумових іграшок» [Див.: 16, с. 131]. «Ідея сили», з огляду 
на трудність соціологічного варіанта її реалізації (опора на аграр-
ний та індустріальний сектори економіки і відповідні верстви насе-
лення) та неспроможність протистояти «московській сильній лю-
дині», суспільними та політичними провідниками була сприйнята 
в її психологічному варіанті і постала як сподівання «знайти силу в 
ірраціональних верствах душі, головно в її ірраціональній волі» 
[Див.: 16, с. 132]. Як наслідок: «ірраціональний волюнтаризм то-
пився в мріях і деклараціях про силу» [16, с. 132].  

Як бачимо, зафіксовані вище граничні моделі-взірці в їх 
чистому вигляді не такі вже й зрозумілі для представника «простої 
маси», який, пише М. Шлемкевич, змушений «ховатися в 
затінках» різних «героїв», «революціонерів» і навіть «геніїв», які 
стали «чимось самозрозумілим, навіть обов’язковим» [Див.: 16, 
с. 133]. Необхідне їх деяке поєднання, синтез, що, знову ж таки, 
потребує з’ясування того, які поведінкові моделі, духовно-
психологічні форми організації людського життя із переліку вже 
існуючих на теренах міжцивілізаційного (в противному разі, яка 
може бути проблема цивілізаційного вибору?) простору України 
можуть бути задіяні і мають бути культивовані серед представ-
ників «простої маси» для здолання цієї міжцивілізаційності на 
користь остаточного вибору Україною євроатлантичного вектора 
свого розвитку.   

Звернемося знову до М. Шлемкевича. На «просторі україн-
ського життя», згідно із цим дослідником, історично сформувалася 
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і все ще існує низка духовно-психологічних типів, кожний із яких 
передбачає свою модель організації людської волі, зважаючи на 
визначений об’єкт спрямування останньої. Зазначимо, що виник-
нення усіх цих типів, які знаменують собою «народження сучасної 
української людини», М. Шлемкевич пов’язує із розкладанням 
козацтва як певної своєрідної форми негативного визначення 
людської волі, презентованої «бундючною, навіть свавільною, але 
сильною провідною верствою» [16, с. 17]. Козак, як писав І. Лисяк-
Рудницький, – «це українська людина пограниччя» [9, Т.1, с. 5]. В 
чому потенціал цього пограниччя – в «етнічному бар’єрі чи 
етноконтактній зоні» (Я. Дашкевич)? Питання, яке, за висновком 
самого М. Шлемкевича, для його часу так і лишилося відкритим: 
«На перехресті доріг стоїть українська душа в латаній свитині, 
зшитій із поношених і потертих мислей» [16, с. 34]. Що ж 
стосується козацтва як деякої поведінкової моделі, то цивілізацій-
ний вибір з прицілом на євроатлантичний вектор передбачає 
підтримку все ж таки переважно її етнографічних складових (одяг, 
пісні, бойовий гопак, історичні реконструкції і т.п.), які, будучи 
узагальнені уявленням про «козацьку вольницю», мають зберегти 
пам’ять про Українську козацьку державу. Пам’ять, що видається, 
однак, неповною без пам’яті і про Руїну, внаслідок якої «горда, 
самовпевнена колись, провідна козацька верства, козацька 
старшина, що залюбки запалювала люльки об пожарища Царегра-
ду, а оформившись, підірвала тодішню, справді великодержавну 
Польщу, <…> тепер догоряла в тихих хуторах, осторонь великих 
доріг історії» [16, с. 17]. 

Отож, перший поведінковий тип, що його виокремлює 
М. Шлемкевич – «старосвітські поміщики» – смисловим орієнти-
ром людського життя робить одне-єдине питання: «А що ми 
покушали б, матушка?» [16, с. 17]. І, тим самим, прирікає людину 
на суто «біологічне існування», на животіння «осторонь битих 
шляхів історії» [16, с. 17, 18]. «Старосвітські поміщики», як певна 
модель поведінки, цікава у контексті цивілізаційного вибору з 
наперед визначеною метою можливістю організації людського 
життя за законами «повсякденної фізики» (Л. Іонін), тобто триман-
ням людської волі в межах досвіду повсякденності, що цемен-
тується клопотом, пов’язаним із «фізичною тілесністю діючого 
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індивіда» [Див.: 6, с. 62]. І, як наслідок, утриманням людини в 
межах незацікавленості та, загалом, байдужості до всього, що 
безпосередньо не має стосунку до повсякденності її існування. 
Навряд чи така поведінкова модель може вважатися здобутком 
виключно «української душі», навіть з огляду на те, що: «…бути 
батраком якогось абстрактного поняття про общину, відповідати 
за іншого без власного на те бажання – до всього цього не 
привернуло народ південно-руський його минуле життя» [7, с. 63]. 
Але ставку на споживацтво, безперечно, можна розглядати як одну 
із владних технологій, що створює доволі зручну ситуацію декла-
рування безальтернативності того чи іншого варіанта суспільного 
розвитку від імені «простої маси», представники якої у цей час 
задаються питанням «А що ми покушали б, матушка?»  не від 
переситу і неробства, а від безутішної нужди та безпорадної 
злиденності.   

Другий тип – «гоголівська людина», життя якої вплетене у 
життя Російської імперії, прив’язане до «російських імперських 
возів» [16, с. 18]. Любов до України у такої людини горить на 
імперській службі, подібно тому, як горіла вона колись «у Гоголя 
та у інших українців» [16, с. 19]. У практиці євроатлантичної 
інтеграції України «гоголівська людина» відкидається як непри-
пустима (і навіть злочинна) модель поведінки, що підлягає 
цілковитому викоріненню та забуттю (чи не тому так важливо 
перекласти твори Гоголя українською?), оскільки «гоголівська 
людина», по-перше, перебуває на російській імперській службі. 
Показовим тут є висновок Д. Донцова про те, що Україні під час 
критики російського імперіалізму слід керуватися не його 
моральною оцінкою, а критерієм суспільної користі.  Імперіалізм, 
наголошує Д. Донцов, це не лише «здирство», а й водночас 
виконання громадських справ, обстоювання громадських інтересів 
тими чи іншими націями. Російський же імперіалізм «не уявляє 
ніякої користі для людства» [3, с. 382]. Відповідно,: «Коли для 
добра російської державної ідеї потрібно тягнути в сферу її впли-
вів Україну та ослабити політично Європу з поміччю азіатських 
ханів і претендентів на падишахів, з поміччю мусульманського 
націоналізму, то в наших інтересах лежить не допустити до цього 
всякими можливими способами» [3, с. 153].   
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Натомість, зміцнення так званого імперіалізму європейських 
держав позбавить Росію привілеї забезпечувати свої міжнародні 
національні інтереси вигідними для себе способами [3, с. 153]. 
«Різниця між Росією і Європою під цим оглядом лише та, що Захід 
своєю культурою витворює рівночасно активність і в переможе-
них, навчаючи їх хисту самоорганізації та духу відпорности. В 
Росії – аморфна маса вгорі, але така сама аморфна, нездібна до 
опору маса внизу» [3, с. 161]. А тому, незважаючи на «імперіаліс-
тичні» чи «реакційні» характеристики своїх союзників у боротьбі 
проти Росії, серед різних імперіалізмів Українській державі варто 
послуговуватися тим, який буде для неї корисним. М. Шлемкевич 
з цього приводу ставить риторичне запитання: «Чи це принципова 
різниця, коли, напр., тепер після кількох років побуту в різних 
краях світу ми радо пишаємося новими громадянськими титу-
лами?» [16, с. 19].  

По-друге, як підмітив М. Ільїн, Гоголь, зобразивши у присвя-
чених Русі рядках «Мертвих душ» емблему застиглого вихору, – 
«Спиці у колесах змішалися в одне гладке коло», – задовго до 
Х. Макіндера на свій кшталт виразив ідею Росії як «непорушної 
серцевини коловороту світової історії» [5, с. 37]. Чи не здатна 
«гоголівська людина», згадавши цю ідею, хай навіть у художньому 
її оформленні, поставити під сумнів «суспільно корисну функцію», 
що її, за висновком Д. Донцова, виконує європейський (ширше – 
західний) імперіалізм? А якщо згадати висновок М. Костомарова 
про те, що висуванці із маси південно-руської народності ставали 
або Поляками, або Великоросами? Чи не зробить перетворення 
«гоголівської людини» у приклад, гідний наслідування, усіх пред-
ставників «південно-руського племені» Великоросами з властивим 
останнім, як пише М. Костомаров, «духом злагодженості» і 
«усвідомленням єдності»? [7, с. 51]. В будь-якому разі дискусії на 
тему «Чий Гоголь письменник – російський чи український?» – не 
лише для знавців літератури. Та й не варто забувати висновок 
самого М. Шлемкевича стосовно «гоголівської людини»: «Одного 
мусимо вимагати – розуміймо і наших батьків, і поки ми самі не зов-
сім чисті, не кидаймо каменем на них так безпощадно і гордо, просто 
неначе на те, щоб заглушити власну непевність у душі» [16, с. 19]. 
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Третій тип «сучасної української людини», про який пише 
М. Шлемкевич, – це «тип Григорія Сковороди», або «сковородин-
ська людина». Цей тип культивує неприйняття як «російської дій-
сності», так і «рівня старосвітського поміщика» [16, с. 20]. Але, 
проповідуючи «втечу від життя в душу і долю», він націлює свого 
носія на «тиху відданість духові без огляду на потреби нового 
життя» [16, с. 21]. Душевна чистота, що її він сповідує, або «сково-
родинська людина», дивним чином співіснує з проживанням «по 
затишних пасіках поміщиків, здалека від широких шляхів і їх 
сутолоки» [16, с. 20]. Тому, на перший погляд, «сковородинська 
людина» не може бути опорою (ані в плані підкріплення та 
використання, ані в плані заборони і переслідування) для акту 
цивілізаційного вибору як започаткування принципово нового 
етапу розвитку суспільства: «…Сковорода при всій шляхетності й 
величі означає тільки кінець епохи, а не початок нової» [16, с. 20]. 
До того ж комфортність її існування ніколи не буде привілеєм 
«простої маси», а тому цей духовно-психологічний тип не може 
бути запропонований їй як поведінковий взірець. І якщо дискусії 
навколо Гоголя завжди силкуються вийти у площину політичного 
дискурсу, то тема Сковороди все ж таки лишається в межах 
історико-філософського дискурсу. 

Однак «сковородинський тип» може становити певний інтерес 
у контексті проблематики цивілізаційного вибору в пункті 
з’ясування того, як можливе суміщення в поведінці однієї людини 
«душевної чистоти і глибини» (М. Шлемкевич) з відстороненням і 
байдужістю до того, що відбувається на «широких трактах» істо-
рії. Як можливий пошук сенсу в русі власної душі за одночасного 
небажання шукати смисл у русі історичних подій? Або – як 
можливе руйнування необхідного зв’язку між внутрішнім само-
вдосконаленням і осмисленням того, що відбувається, як осягнен-
ням його причин? «Наша «сковородянська» людина вміє креслити 
свої циркулі в такій віддалі від життя, що ніхто й не рветься 
каламутити її невинну роботу» [16, с. 21]. Якщо використати цю 
тезу як технологію, отримаємо «відсторонення» людини «на таку 
віддаль від життя» (у спосіб націлювання її волі на непотрібні і 
тому позбавлені сенсу дії типу «креслення циркулів» «без огляду 
на потреби нового життя» з обов’язковим переконуванням в їхній 
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«корисності», «важливості», «необхідності» й т.п.), що будь-які її 
спроби розібратися в тому, що відбувається, або гаснуть в 
трясовині ескапізму, або ж розбиваються об міць так званої «виш-
коленої безпорадності». Тобто розуміння того, що все, що вона не 
робить, намагаючись переломити існуючу тенденцію розвитку 
подій у суспільстві, принаймні у межах своєї «сфери контролю», – 
справді не має смислу, є марним, а тому – дивацтвом. Отож, 
«сковородинська людина», як поведінкова модель, тягне за собою, 
з одного боку, ескапізм: «У своїй душі, в самовдосконаленні, він 
шукав нового, кращого світу» [16, с. 20]. А, з іншого, – «вишко-
лену безпорадність», від якої лише крок до «втечі у власну 
душевну шляхетність» [16, с. 21]. Чим не ідеальні духовно-органі-
заційні умови для очищення простору від потенціалу, якщо ско-
ристатися термінологією Я. Дашкевича, «етноконтактної зони» на 
користь потенціалу «етнічного бар’єра»?  

Четвертий духовно-психологічний тип – це «шевченківська 
людина», що несе з собою «порив створити свій власний новий 
світ із власних джерел і власних сил» [16, с. 21]. «Нове суспільство 
й нова людина, сперті на знання й справедливість, – це ідеал 
Шевченка й шевченківської людини» [16, с. 23]. «Шевченківська 
людина» – це вічний революціонер, що служить «трьом божест-
вам»: «правді, поступу, волі» [16, с. 23]. Тому його моральним 
ідеалом є «вільний дух, що сам на основі свого пізнання само-
визначається» й «своєю головною силою» вважає не пристрасті, а 
«ясну й незалежну мисль, або ним самим здобуту, або свідомо, по 
добрій волі прийняту» [16, с. 23, 24], соціальним – «суспільство 
вільних духів», створене «свідомо, статутово, конституційно» [16, 
с. 25], а політичним – «утвердження українського вільного сус-
пільства своєю власною державою» [16, с. 25]. В свою чергу, 
«держава для вільного духу – це тільки рами, організаційна форма 
того вільного суспільства» [16, с. 25]. 

Зважаючи на це, «шевченківська людина» є важливою і 
бажаною поведінковою моделлю у контексті цивілізаційного 
вибору України на користь євроатлантичної інтеграції. Про неї 
прийнято згадувати на різних урочистостях з тим, щоб підтри-
мувати та нарощувати оптимістичні настрої серед представників 
«простої маси». Адже «шевченківська людина» – оптиміст, бо 
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невтомно чекає «апостола правди» й, дивуючись, чому той усе «не 
йде», не намагається самотужки розібратися в «неправді» і 
«несправедливості» того, що відбувається. Оптимізм «шевченків-
ської людини» тому емоційний, імпульсивний, «дух рве до бою», 
не враховуючи те, що «вільний дух створив державу, одначе не 
втримав її» [16, с. 27]. Але нічого – «хай згинемо, але знаємо 
напевне, що щастя всіх прийде по наших же кістках» [16, с. 26]. І 
якщо «Україна – це форпост не лише Європи, але й західної 
цивілізації» [Див.: 1], то, справді, кращого гасла, напевне, і не 
створиш. 

«Шевченківська людина» при цьому не розмірковує над 
можливістю перетворення словосполучення «українська держава» 
у такий собі недосяжний ідеал, що вимагає чергової, ще однієї 
мобілізації вольових зусиль: «Борітеся і поборете!» Абстрактність 
цього лозунгу (з ким і проти кого боротися?) робить його таким 
собі своєрідним універсальним гаслом будівництва України – 
«свого світу з вільним і справедливим укладом» [16, с. 22] – 
відволікаючи увагу від програмно-змістовної цілі такого будів-
ництва, визначення якої багато у чому залежить від способу 
використання потенціалу «міжцивілізаційності». До того ж, розум 
для «шевченківської людини» – це «вічний революціонер», зайня-
тий лише тим, що «розкладає критикою органічні пов’язі, в яких 
ми знайшлися з уродження» [16, с. 24]. Але, як підмітив свого часу 
І. Лисяк-Рудницький: «Коли кажемо, що прагнемо самостійної 
української держави, то така відповідь може задовольнити хіба нас 
самих (хоч і тут в умі залишається багато знаків запиту: про яку 
самостійну Україну ідеться ? Про таку, що в ній господарювала б 
жовто-блакитна “чрезвичайка”?» [9, Т.2, с. 327]. 

Подолання зазначеної абстрактності диктує необхідність вка-
зати об’єкт докладання волі, організованої під гаслом «Борітеся і 
поборете!» І таку вказівку містить у собі наступний тип «україн-
ської людини» – «тип Дмитра Донцова», або «донцовський тип», 
осередком якого є «протиставлення сильної людини вільному 
духові» [16, с. 28]. «Донцовська людина» сильна своєю ірраціо-
нальністю, догмою та волюнтаризмом, бо вважає, що «воля – це 
перша сила душі, а розум тільки її прислужник» [16, с. 29]. Таке 
собі поєднання духу свободи та ідеї сили, що має на виході – 
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свободу сили. При цьому «донцовська людина» не лише 
проповідує останню, а й знає відвічно, – ірраціонально, – проти 
кого ця сила має бути використана, звертаючись до сили розуму 
лише для з’ясування способів та обґрунтування необхідності 
такого використання. «Донцовська людина» не має потреби у 
«вільному дусі, що сам на основі свого пізнання самовизна-
чається». Їй і так усе зрозуміло, їй не потрібен «апостол правди», 
адже правда очевидна. 

Яка ж вона, ця правда «донцовської людини»? Згадаємо 
основні тези Д. Донцова. 1). «Росія всяка» споконвічно ворожа 
Європі, а отже, і Україні, яка є «продовженням Середньої Євро-
пи». «Цю абсолютну неприєднанність обох культур і конечність 
боротьби межи ними, під знаком котрої іде і йтиме ціла 
європейська криза, – і мусимо ми мати на оці при усталенні ролі 
України в цьому конфлікті, при означенні ліній нашої національ-
ної політики, або – суті нашого колективного ідеалу» [3, с. 140]. 2). 
Майбутнє української держави залежить від чіткого й остаточного 
рішення наступної дилеми. А саме: «або стати передовою стежею 
«воюючого папізму», чи «антантського імперіалізму», чи німець-
кого «пертя на схід!» – або авангардом «слов’янства» (себто Росії) 
в його поході на Захід. Отже, з ними або проти них!» [3, с. 105]. 3) 
Актуальним для України є не лозунг самостійності як такої, а 
вимога «відірвання від Росії» і «зірвання всякої злуки з нею», як 
політичної, так і культурної. Це, зокрема, означає і непри-
пустимість для України будь-яких – військових, господарських, 
митних тощо – союзів з Росією. Адже, наприклад, Митний союз є 
лише першим етапом до політичної унії й потребує «спільної 
торговельної політики з заграницею, а значить, і спільної 
заграничної політики взагалі» [3, с. 147]. 4). Боротьба з «Росією 
всякою» – це колективний ідеал для українців, який вимагає, з 
одного боку, позиціонування України як «найбільш наперед 
висунутої стежі Заходу», аванпосту останнього проти Росії, який 
завжди першим приймає удари «східної навали», як заслону перед 
«маревом московського трамбувальника». А з іншого – «окциден-
талізації» нашої культури» та «засвоєння європейського способу 
політичної еволюції – всередині» [3, с. 179]. І головне, повторимо 
вже зазначене вище, – Україна неодмінно повинна стати театром 
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боротьби «між двома взаємно ворожими цивілізаціями», яка 
охоплює соціальні, родинні, політичні, релігійні і духовні аспекти 
суспільного життя і ставкою в якій є послаблення Росії, впритул до 
її «розбиття» і «розпаду». Українство ж, внаслідок цього, має бути 
«ворогом російської держави взагалі як такої».   

«Донцовська людина» – найбільш прийнятна поведінкова мо-
дель для цивілізаційного, в сенсі євроатлантичного вибору Украї-
ни. Саме ця модель фактично є і підставою, і, певною мірою, 
ціллю такого вибору. Чітка мета докладання волі, відсутність сум-
нівів у її визначенні (хіба можна сумніватися у «відвічному»?), 
цілковите підпорядкування свого життя одному-єдиному завданню 
(боротьба з «Росією всякою») роблять «донцовську людину» своє-
рідним вічним «лімітаном» Західного світу, результатом організа-
ції простору не просто за типом «системи відмежування» (нагадає-
мо, Д. Донцов наголошував на неприпустимості для України будь-
яких союзів з Росією), а такого собі гласису-аванпосту (Україна – 
«найбільш наперед висунута стежа Заходу»), очищеного від 
міжцивілізаційності, яка могла би бути використана «на користь 
зв’язків, розвитку залізниць, на користь уподібнення кордону 
трампліну» [15, с. 202]. Оскільки такий трамплін у Д. Донцова – 
це, по суті, лише частина воєнної інфраструктури [Див.: 3, с. 144], 
то, згадаймо К. Гаусгофера, ним «прикордонна влада за певних 
обставин зобов’язана пожертвувати» [15, с. 213]. 

Крім цього, цивілізаційний вибір неможливий без відповідної 
організації духовного життя суспільства, заохочення (і дозволу) 
лише певних симпатій, почуттів, формулювань, тематичних 
досліджень і т.п., так що «вільний дух», перефразовуючи 
М. Шлемкевича, або прирікається на «оборонну тактику», або ж 
стає «старим, витертим, немодним одягом» [16, с. 29]. І тут стане в 
нагоді «донцовська людина» з її незмінним перебуванням у «позі 
сили» (М. Шлемкевич), духовність якої – це, за словами 
М. Шлемкевича, типова духовність «розкладової софістики» [16, 
с. 30]. Звідси – «повний релятивізм-умовність добра й правди, які 
стали залежні від потреб і вигоди  [16, с. 31]. Як тут знову не 
згадати міркування Д. Донцова про імперіалізм, зокрема, у пункті 
того, що, незважаючи на «імперіалістичні» чи «реакційні» характе-
ристики своїх союзників у боротьбі проти Росії, серед різного роду 
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«імперіалізмів» українській державі слід скористатися тим, який 
для неї буде корисним [3, с. 161, 382]. Звідси – відкидання будь-
яких аргументів, адже: «сильна людина це не людина розуму, 
отвертого і доступного для різних аргументів» [16, с. 28]. Звідси – 
«не переконування, а голосне перекрикування других» [16, с. 31].  

Далі, рушійною силою будь-яких суспільних змін (а циві-
лізаційний вибір – це певна програма суспільних змін) завжди, в 
першу чергу, є духовна енергія молодих людей, недосвідчених у 
плані сумнівів, роздумів, формування і випробування власних 
переконань, світоглядних орієнтирів, переконаних, що критичність 
мислення – це просто критика чогось. Враховуючи максималізм 
молодого покоління, його доволі легко виховати у дусі носія 
«донцовської людини», причому не лише за рахунок «окци-
денталізації» їхньої психіки. Але й – зачаровуючи молодих 
українців «позою сили», що дається «легко, без духовних зусиль, 
скидається на ті бубни, що про них говорить Платон, які раз 
ударені в безконечність гудуть одну і ту саму пісню, поки знову 
чиясь рука не прикаже їм мовчати» [16, с. 31]. Як підсумок: «Духа 
молоді майже повністю опановують ідеї з сильною людиною в 
осередку» [16, с. 29]. 

Ірраціональність волі «донцовської людини», що має чіткий 
об’єкт свого спрямування і опирається при цьому на догму і 
фізичну силу («ударяючи мечем по столі», підмічає М. Шлем-
кевич, можна стверджувати, що й «двічі два є п’ять» [16, с. 29]), 
обертається її цілковитою залежністю від імперіалізму європей-
ських держав, посилення якого, вважає Д. Донцов, усіляко має 
вітатися Україною, оскільки воно і позбавляє Росію привілею 
забезпечувати свої міжнародні національні інтереси вигідними для 
себе способами. «Думати інакше, будувати свою справу на бороть-
бі зі «світовою реакцією» або єднати її з справою «визволення всіх 
націй» – значило б провадити політику Донкіхота, політику на-
ціонального самогубства» [3, с. 153]. Більш чітке формулювання 
ідеї «цілковитої залежності від імперіалізму європейських держав» 
можна побачити у тезі С. Рудницького про те, що Україна «при-
неволена своїм положенням» бути фронтом проти Росії, а тому 
«усі західноєвропейські країни мають намагатися вирвати Україну 
з-під російського володіння та посилити свій вплив на Україні», 
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яка від західних країн «потребує тільки боротись за свою 
самостійність проти Росії» [14, с. 186, 204]. 

Чи не в догмі «об’єднання з Європою, за будь-яких обставин 
та за будь-яку ціну», що є «категоричним імперативом української 
зовнішньої політики» [3, с. 179], – початок тієї розгубленості 
«української людини», про яку пише М. Шлемкевич і яку він 
пов’язує саме з «донцовською людиною»? [16, с. 32] Мабуть, важ-
ко не розгубитися, адже «донцовська людина» не є «доступною 
для різних аргументів», бачить Україну аванпостом (передовим 
сторожовим постом) Заходу проти Росії, що першим приймає 
удари, боронячи «в своїй власній державності і культурі – цілу 
культуру Заходу» [Див.: 3, с. 144], а як «найбільш наперед 
висунута стежа Заходу» – вповні може розглядатися як «кордон 
наступу» («висунений уперед і перетворений на опорний орган») з 
класифікації кордонів К. Гаусгофера [15, с. 147], «наступальний 
кордон», на який можна опертися «як на прикриття» (А. Мехен) і 
як на «захисний гласис» (К. Гаусгофер), що ним можна пожертву-
вати [Див: 11, с. 267; 15, с. 213]. «Донцовська людина» готова 
жертвувати: «Тому, коли б ми тепер в тій великій бурі, гуркіт 
котрої вже ловить наше вухо, не кинули усі наші сили – які б малі 
вони не були – на сторону противників Росії, – то був би злочин 
перед нашою нацією і її будучиною» [3, с. 85]. 

Чи не звідси «прокляття духовної неплідності», що його під-
мічає М. Шлемкевич, постійне повернення до «давніх, пережитих 
етапів мислі» [16, с. 33]?  Постійні заклики: «Назад до …!» [16, 
с. 33]. Трагедія «української людини», резюмує М. Шлемкевич, у 
тому, що вона живе як тінь серед тіней і бореться з царством тіней 
[16, с. 34]. Та чи може бути інакше на теренах простору, що 
оголошений епіцентром «відвічної боротьби» між «абсолютно 
неприєднанними культурами» (Д. Донцов)? «Донцовська людина» 
демонструє непотрібність духовної творчості, та й будь-якого 
іншого творення, адже її покликання – бути аванпостом Заходу 
проти Росії, або ж, якщо згадати С. Рудницького, «фронтом проти 
Росії» [Див.: 3, с. 144; 14, с. 294]. «В цій вічній нашій боротьбі 
проти хаосу на Сході, в обороні – в своїй власній державності і 
культурі – цілої культури Заходу, якраз лежить українська на-
ціональна ідея, що мусить бути підставою нашої цілої політичної 
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програми» [16, с. 144]. «Поза сили» опановує не лише політичні 
програми, а й, констатує М. Шлемкевич, «публіцистичну декла-
мацію, і літературну, зокрема поетичну, творчість, залежну від тієї 
декламації» [16, с. 30]    

До того ж деклароване «об’єднання з Європою за будь-яких 
обставин і за будь-яку ціну» неможливе без технології «осмислен-
ня уроків», яка передбачає використання знання політичних 
реалій, способів адміністративного устрою, що відображають пев-
ні обставини місця і часу, для розвитку політичного життя, 
адміністративних перетворень в іншому просторово-часовому 
контексті [Див.: 4, с. 33–39]. Індивідуально-суспільною свідомістю 
ця технологія сприймається у вигляді установки, з одного боку, на 
безумовну орієнтацію на європейські взірці-вимоги, а з іншого – 
на очікування підтримки з боку Західного світу внаслідок деякої 
метафізичної значущості для нього України, адже «донцовська 
людина», у якій «жива мрія про силу переміняється в позу сили» 
[16, с. 30], живе вірою в те, що саме від долі України залежить 
перемога «європейського чи московського принципів» на конти-
ненті, і маємо на цьому постійно наголошувати у своїх стосунках з 
європейськими державами [3, с. 144]. В цьому наголошуванні і є її 
сила?.. 

Але «назадницькі тенденції» (М. Шлемкевич) – це завжди 
звернення до історичної пам’яті, певний спосіб її реанімації та 
актуалізації. Чому б не згадати І. Лисяка-Рудницького, за спосте-
реженням якого у східноєвропейських народів є одна дивна, майже 
настирлива звичка – «намагання робити вигляд, що вони цілком 
західні, та заперечувати наявність будь-яких незахідних (точніше, 
не західноєвропейських) рис у їхньому національному обличчі» [9, 
Т.1, с. 3]. Від цієї звички, іронізує І. Лисяк-Рудницький, «тхне 
ментальністю бідняків, що люблять нахвалятися своїми багатими 
родичами» [9, Т.1, с. 3]. Або Я. Дашкевича, за висновком якого так 
звана «Велика Границя», яка пролягає й територією України, не є 
«санітарним бар’єром між Заходом і Сходом», а українська її 
ділянка – степова границя – «була зоною різноманітних етнічних 
контактів, що діяла за принципом вибіркового фільтру», так що: 
«Велика Границя не лише століттями перебувала у вогні, а й 
віками була зоною етнокультурного обміну» [2, с. 18]. Або 
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В. Липинського, який попереджав, що «всякі т. зв. «міжнародні 
комбінації» Україна зможе повернути собі на користь тільки тоді, 
коли вона в питаннях «Руського Сходу» буде чинником позитив-
ним, будуючим, а не негативним і руйнуючим» [8, с. 329]. І вва-
жав, що Україна як чинник, призначений для «ослаблення Руси», 
може фігурувати лише в літературних мріях чи утопічних ком-
бінаціях «хитрих дипломатів» від західної демократії [8, с. 329]. 

Але визначена мета цивілізаційного вибору завжди диктує 
вибірковість – щодо історичної пам’яті загалом, і щодо історії 
суспільно-політичних розвідок зокрема, і щодо певних поведін-
кових моделей-взірців; вибірковість, яка час від часу здійснюється 
під галом «Назад до ... !». І Україна – тут не виняток: «Назад до 
європейської сім’ї народів!». Та чи означає (і має означати ) це – 
«Назад до Донцова!» [Див.: 16, с. 33]? Питання, яке чомусь (чи 
навмисне?) прийнято обминати під час розгляду проблематики 
цивілізаційного вибору України. 

 
__________________________ 
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Термін «суспільні відносини» (від лат. soсialis – соціальний) у 

науковій літературі, зокрема філософській, визначається як «різно-
манітні зв’язки, які виникають між суб’єктами соціальної взаємодії 
й характеризують суспільство або спільноту, до яких входять дані 
суб’єкти як цілісність» [1, с.37].  

Зазвичай вважають, що зазначене поняття, будучи розробле-
ним переважно представниками марксистської інтелектуальної 
традиції, пов’язане з проблематикою соціального опредметнення-
розпредметнення, соціального відчуження, соціального фетишиз-
му, соціального виробництва, базису і надбудови, соціальних кла-
сів і соціальних антагонізмів [1, с.37–38]. 

Суспільні відносини багатоманітні і можуть класифікуватися 
за їх об´єктами, суб´єктами та характером відносин між ними. Так, 
суб´єктною основою ідентифікації суспільних відносин є соціальні 
спільноти людей, а  об´єктною – власність на засоби виробництва. 

Відомо, що виникнення і розвиток людського суспільства вва-
жають соціальною формою руху матерії, на відміну від механічної, 
фізичної, хімічної та біологічної, тому під соціальними відно-
синами і процесами розуміють, насамперед, усі відносини і проце-
си, суспільне життя в цілому. У цьому сенсі класики марксистської 
інтелектуальної традиції суспільні явища визначали як соціальні, 
наголошуючи на їх відмінності від природних явищ. З іншого 
боку, вони чітко й однозначно наголошували на «особовості» сус-
пільних відносин, які складаються між людьми різних формацій. 

Основоположники марксистської інтелектуальної традиції, 
визначаючи сутність суспільних відносин, класифікували  їх на 
матеріальні та ідеологічні. Вважається, що заслуга К. Маркса 
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полягала в тому, що з матеріальних відносин він виділив 
економічні, довівши, що саме економічні умови у кінцевому 
рахунку зумовлюють історичний розвиток суспільства, визнача-
ють ідеологічне життя, у тому числі й політичне. Відповідно, 
джерело матеріальних благ вбачалося не в політичній надбудові, а 
в економічних умовах суспільства, способі виробництва. Саме на 
пріоритетності економічної сфери як визначальної щодо харак-
теристики суспільних відносин, визначення їх сутності наголошує 
К. Маркс у своїй праці «До критики політичної економії. Перед-
мова»: «У суспільному виробництві свого життя люди вступають у 
визначені, необхідні, від їхньої волі незалежні відносини ..., які 
відповідають певному ступеневі розвитку їх матеріальних про-
дуктивних сил. Сукупність цих виробничих відносин становить 
економічну структуру суспільства, реальний базис, над яким підні-
мається юридична і політична надбудова і якому відповідають 
певні форми суспільної свідомості. Спосіб виробництва матеріаль-
ного життя зумовлює соціальний, політичний, духовний процеси 
життя взагалі. Не свідомість людей визначає їх буття, а навпаки, їх 
суспільне буття визначає їх свідомість [2]. Отже, спосіб вироб-
ництва, сутність якого полягає в способі з'єднання виробників із 
засобами виробництва, визначає політичну і духовну сфери 
суспільства, суспільне життя і, відповідно, відносини, які склада-
ються між людьми у процесі їхньої повсякденної життєдіяльності. 
Зазначені відносини ідентифікуються, як відомо, поширеним у 
науці терміном «суспільні відносини». 

Розвиваючи обґрунтовану Марксом традицію, Ф. Енгельс гро-
мадянське суспільство визначав як «царство економічних відно-
син», оскільки політику та її історію треба пояснювати економіч-
ними відносинами та їх розвитком.  

Отже, виходячи з викладеного, є підстави стверджувати, що 
суспільне розумілося як матеріальне, економічне життя та його 
структура, яка виражається в економічних відносинах між людьми, 
і насамперед між класами, а також установами та організаціями 
відповідно до інтересів класів та інших соціальних груп. Економіч-
на структура суспільства розглядалася як реальний, визначальний 
зміст суспільних відносин, а політичні та ідеологічні відносини – 
ідеальною формою відображення економічної структури. При 
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цьому сенс політики зводився, за термінологією Володимира 
Леніна, до «концентрованого виразу економіки», що справляє зво-
ротний вплив на економіку.  

Передбачалося, що відповідно до типу суспільних відносин 
формується людина, соціальні спільноти, які, реалізуючи власні 
інтереси та задовольняючи потреби, створюють організації та 
інститути як засоби закріплення та розвитку чинних суспільних 
відносин. Характером суспільних відносин, передусім економіч-
них, зумовлюється міра можливого впливу соціальних спільнот та 
їх організацій на розвиток суспільства. 

При цьому суспільні відносини поділялися, як відомо, на дві 
групи: матеріальні та ідеологічні. Економічні відносини як різно-
манітні за своїм характером зв'язки між людьми в процесі 
виробництва, обміну, розподілу та споживання складалися «не-
залежно» від волі та свідомості людини, являли собою визначаль-
ну основу суспільних відносин. 

До різновидів суспільних відносин, які зумовлювалися мате-
ріальними умовами, були віднесені класові та національні відно-
сини, а також побутові, сімейні тощо, які мали свій, відносно 
самостійний об'єкт, на вивчення якого вони спрямовані: міжкла-
сові – з приводу тієї чи іншої форми власності; міжнаціональні – з 
приводу спільності економічного життя, території, мови, культури; 
побутові – з приводу зв'язків у невиробничій сфері, сімейних, 
шлюбних стосунках, родинних зв’язках тощо. При цьому вищим 
рівнем розвитку суспільних відносин вважалися політичні 
відносини. 

Політика, як уже наголошувалося, розглядалася як концентро-
ване вираження економіки, її узагальнення та завершення. По-
літичні відносини виникають, існують і розвиваються як питання 
завоювання, утримання та використання державної влади в інте-
ресах реалізації економічних і соціальних інтересів панівного 
класу. При цьому однією з найважливіших ознак політичних 
відносин вважався свідомо організований характер, можливий 
лише за умов наявності політичних організацій панівного класу, 
взаємодії певних політичних ідей і організацій, що виражають 
інтереси цього класу. Провідна роль відводилася соціалістичній 
ідеології, оволодіння якою формувало єдино правильний світог-
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ляд. Ідеологічна складова суспільних відносин передбачала 
внесення у масову свідомість соціалістичної ідеології та забезпе-
чення відповідного (класового) виховання, що справедливо розгля-
дається як розпалювання ворожнечі та класової ненависті. 

Зазначені творцями марксистської парадигми «основопо-
ложні» тези досі знаходять певною мірою відображення у визна-
ченні сутності суспільних відносин. Зокрема, останні визначають-
ся як різноманітні зв’язки, які виникають між суб’єктами та об’єк-
тами суспільного управління та характеризують суспільство або 
спільноту як цілісність. Такі відносини, носіями яких є люди або 
соціальні групи, суспільство в цілому, в загальному вигляді мо-
жуть мати політичний, економічний, соціальний, гуманітарний або 
інтегрований характер. [3]. 

О. Скакун правове регулювання суспільних відносин визначає 
як здійснюване громадянським суспільством і державою за допо-
могою усієї сукупності юридичних засобів упорядкування суспіль-
них відносин, їх закріплення, охорону, захист і розвиток [4, с. 254].  

На пріоритетності  загальносуспільних інтересів наголошують  
М. Кельман  та О. Мурашин [5, с. 202]. 

«Суспільні відносини» як науковий термін є суто формацій-
ним поняттям, походження якого пов’язується з марксистською 
інтелектуальною традицією, народження якої датується серединою 
ХІХ століття. Його сутність полягає в тому, що відправні засади 
суспільних відносин складають економічні відносини як пріори-
тетні (базисні), що обумовлює характер політичних та ідеологіч-
них відносин як надбудовних, другорядних. 

Сутність суспільних відносин можна зрозуміти лише розгля-
даючи виробничі відносини як відправні, основоположні, визна-
чальні, над якими підноситься надбудова – політичні, правові, 
моральні, філософські й інші погляди, а також політичні та інші 
установи та організації. 

Особливістю суспільних відносин є те, що їх суб´єктами є не 
всі спільноти людей, а лише ті, які виникли об´єктивно в процесі 
історичного розвитку: 1) соціально-класові спільноти (класи, внут-
рішньокласові та міжкласові соціальні верстви і групи); 2) етно-
національні утворення  (племена, народності, нації); 3) соціально-
демографічні групи (сім´я, чоловіки, жінки, молодь, особи 



 

193 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

пенсійного віку та ін.); 4) соціально-професійні групи (робітники, 
селяни, підприємці, спеціалісти, службовці тощо); 5) соціально-
територіальні спільноти (населення окремих адміністративно-
територіальних одиниць, регіонів, жителі окремих міст і сіл, 
міське й сільське населення). Очевидно, що належного людині 
місця, її правам і свободам, ціннісним і соціальним пріоритетам у 
зазначеній системі координат не передбачено.  

Так само суспільні відносини не передбачають розгляду осо-
бистості як повноправного суб'єкта соціальної взаємодії: людина 
як біосоціальна істота з її інтересами, потребами, свободами і 
цінностями випадала з контексту їх визначення, розуміння та 
інтерпретації, оскільки пріоритет надавався загальносуспільним 
інтересам, загальносуспільній власності, громадським організаціям 
та єдиній політичній партії (звісно, комуністичній) як вищій формі 
організації правлячого класу. Особистість як суб'єкт суспільних  
відносин розглядалася лише як  представник і носій  інтересів 
соціальної групи (класів, нації, колективу тощо). 

Визначення сутності суспільних відносин, які надаються у 
вітчизняній науковій та навчальній літературі, є продовженням 
марксистської інтелектуальної традиції, що уявляється справою 
цілком слушною, за умови, що монографія чи підручник, нав-
чальний посібний підготовлені відповідно до канонів вищеназ-
ваної традиції. Однак у таких випадках має бути чітке розрізнення, 
зважаючи на мультипарадигмальність наукового знання, інтелек-
туальних традицій в їх формаційному та цивілізаційному вимірах, 
розуміння їх принципової незводимості однієї до іншої.  

Орієнтація права на регулювання суспільних відносин суттєво 
збіднює регулятивний потенціал права, оскільки реалізується 
пріоритет загального (класового) інтересу над індивідуальним, 
загального блага – над особистісним, соціальносуспільного – над 
громадянським. Громадянські чесноти розглядаються як друго-
рядні, а часто взагалі приносяться в жертву загальносуспільним 
інтересам як нібито безумовно пріоритетним і визначальним. Не 
випадково вітчизняні науковці, розглядаючи сутність суспільних 
відносин, слушно наголошують на важливості їх кореляції з 
альтернативними марксизму соціальними теоріями, зокрема, 
соціальними нормами (Е. Дюркгейм), соціальними системами 
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(Т. Парсонс), соціальною дією (М. Вебер), соціальною взаємодією 
та соціальною роллю (Дж. Г. Мід), соціальним обміном 
(Дж. К. Хоманс) [1, с. 38] тощо. 

Становлення і розвиток нелінійних інтелектуальних традицій 
пов’язується, як відомо, з людиноцентризмом, повагою до гідності 
людини, забезпеченням її прав і свобод як відправних і визна-
чальних у процесі функціонування суспільства. Структурний 
функціоналізм як наукова парадигма виник як уособлення при-
родного права людини на гідне життя. Показово, що варіанти 
теорії природного права в різні періоди історії набували харак-
терного змісту та ідеологічної спрямованості. Окремі положення 
природно-правової теорії датуються V–IV ст. до н.е.: філософи 
Давньої Греції у діалоговій формі розвивали ідеї щодо  характеру, 
сутності, укоріненості права в об’єктивній та суб’єктивній природі 
речей, у вічному порядку світобудови з його підпорядкованістю 
плину часу та незмінності природи людини. Актуальною досі 
уявляється постановка питання про право як результат «добро-
вільної угоди» громадян Афін.  

Юристи Давнього Риму вважали, що позитивне право постає 
єдністю трьох складових: а) jus civile (врегулювання відносин 
виключно між римськими громадянами); б) jus gentum (унорму-
вання майнових відносин) та в) jus naturale (природне право). Заз-
начені частини права, набуваючи ознак єдності, поставали єдиною 
неподільною сутністю при безумовному пріоритеті природного 
права як права вічного, народженого природою.  

Софісти, як відомо, вбачали у «праві, або правді» результат 
угоди людей, штучний винахід людського розуму.  

Сократ, Платон і Аристотель заперечували розуміння права 
софістами – як «штучного винаходу людей»: писані закони не 
виключають вічних, неписаних правових істин, так само як і 
законів, «укладених в серця людей самим божественним розу-
мом». Вічний, непорушний божественний порядок визначає не 
тільки сутність людських взаємин, а й світобудову. Приміром,  
Аристотель вбачав у праві дві основні частини: природну й умов-
ну. Природна складова права полягає в її однаковому значенні за 
будь-яких соціальних станів, будучи незалежною  від міри її 
визнання чи невизнання. Тоді як умовне право, будучи першо-
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початково сформованим людиною як «байдуже», у разі визначення 
його соціального пріоритету – зазначену байдужість долає.  

Природноправова традиція зазнала суттєвої еволюції за доби 
Середньовіччя, Просвітництва та Нового часу, розвинувши посту-
лати вічності та незмінності природи людини,  божественного та 
природного походження права, що знайшло відображення в інте-
лектуальній діяльності великих мислителів минувшини: 
Г. Гроція і Б. Спінози (Голландія), Т. Гоббса і Дж. Локка 
(Англія), Ж-Ж. Руссо та П. Гольбаха (Франція). 

Останнім часом природноправова традиція розвивається як 
відправна, визначальна інтелектуальна теоретико-методологічна 
платформа гуманізації права, його наближення до цивілізованих 
стандартів свободи, соціальної справедливості, гарантування прав 
і свобод людини та громадянина тощо. В Україні зазначена спря-
мованість права реалізується, зокрема, як процес наближення 
(адаптації, апроксимації та гармонізації) до правових стандартів 
держав-членів Європейського Союзу. 

Вищенаведене доводить, на наш погляд, пріоритетність при-
родного права, яке, будучи спорідненим з нормою права, правовим 
законом, верховенством права утверджує справедливість твер-
дження «Людина є мірою усіх речей» (Геракліт), істинність якого 
не спромоглася перебороти жива хода Історії з її злетами і падін-
нями, досягненнями і втратами, викликами і небезпеками. 

Відповідно, завдання правової науки полягають також у впо-
рядкуванні людських відносин як соціальних, тобто як пріоритет-
них у частині реалізації сутності людини відповідно до накопи-
ченого потенціалу знання, досвіду, культури, умінь і навичок 
тощо. Одним із таких напрямів можна вважати підпорядкування 
права завданням забезпечення реалізації життєво важливих фун-
кцій суспільства: ціледосягання, адаптації, інтеграції, відтворення 
структури та зняття напруги [6, с. 85–201], реалізації стратегії 
сталого розвитку, утвердження в Україні цивілізованих стандартів 
рівня та якості життя. 

У вітчизняній науковій літературі соціальні відносини визна-
чаються як: а) стійка система зв’язків між індивідами, яка 
складається в процесі їх взаємодії в умовах того чи іншого сус-
пільства, місця і часу; б) відносини рівності та соціальної спра-
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ведливості, панування і підкорення між соціальними групами, а 
також всередині їх щодо розподілу життєвих благ, умов станов-
лення і розвитку особистості, задоволення матеріальних, соціаль-
них і духовних потреб [7]. 

Соціальні відносини виникають у процесі взаємодії, реалізації 
інтересів і задоволення потреб індивідів, соціальних груп або 
спільнот, об’єднуючи індивідів, їх розрізнені дії в єдине ціле, 
утворюючи суспільство як систему, як соціальну цілісність, де 
визначальною цінністю є людина, її права та свободи. 

Специфіка соціальних відносин, стверджують названі автори, 
полягає в тому, що вони об’єднують людей в соціальні спільноти 
різних рівнів, різновидів і типів на засадах однакових умов їхнього 
життя – рівня та якості життя, що знаходить своє відображення в 
способі життя, становищі в суспільстві, інтересах, прагненнях, 
ідеалах тощо. Засобом, що надає  стійкості соціальним відносинам, 
є соціальні та правові норми, звичаї і традиції українського 
народу, загальнолюдські  цінності [7]. 

Показово, що проблематика соціальних відносин почалася 
обговорюватися у радянській науці, переважно, у формі дискусій 
ще у 70-ті роки ХХ століття, де соціальні відносини розглядалися 
як складова суспільних відносин і мали продемонструвати «плю-
ралізм» думок у межах марксизму як інтелектуальної традиції. 
При цьому виокремлювалися три основні значення терміна «со-
ціальне»: широкий, вузький та середній. 

У широкому значенні під соціальними відносинами розумі-
лися всі суспільні відносини, які характеризують людську історію 
як соціальну форму руху матерії, як антипод поняття «природ-
ний», «біологічний». 

У середньому значенні «соціальне» інтерпретувалося як відноси-
ни між різними соціальними групами, спільнотами людей (класами, 
націями, сім'ями тощо), а також всередині зазначених спільнот. 

Найбільш різносенсовою уявлялася категорія «соціальне» у 
вузькому значенні цього терміна: соціальними вважалися відноси-
ни між людьми, класами, соціальними групами як носіями певних 
різновидів праці (А. Бєлих). У інших випадках змістоутворюючі 
ознаки соціальних відносин пов’язувалися із забезпеченням людей 
необхідними життєвими засобами щодо відтворення: а) природних 
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даних людини як умови всебічного розвитку; б) потреб людини  як  
сукупного працівника (Л. Орлова, М. Перфір’єв). 

Варто наголосити, що саме зазначена інтерпретація терміна 
«соціальні відносини» є найбільш поширеною в сучасній Україні, 
як у науковій літературі, так і ЗМІ, коли соціальними називаються 
заходи, спрямовані на підвищення матеріального добробуту, 
вдосконалення умов праці та побуту, поліпшення роботи системи 
охорони здоров'я, підвищення культурного рівня населення, 
допомоги найбіднішим верствам населення тощо. Хоча доміную-
чою є тенденція ототожнення суспільних і соціальних відносин, з 
чим, звичайно, тяжко погодитися. Одним із численних прикладів 
дії зазначеної тенденції можна вважати визначення соціальних 
відносин як стосунків між людьми, що складаються історично в 
певних суспільних формах, у конкретних умовах місця і часу. При 
цьому розрізняють класові, національні, етнічні, групові та 
особистісні соціальні відносини [3]. 

У вітчизняній науковій літературі досі не вироблено загально-
визнаного визначення сутності соціальних відносин. Має місце 
також плутанина в частині розрізнення сутності суспільних і 
соціальних відносин. Непоодинокими є факти некоректного поєд-
нання різних змістовних складових їхньої сутності. У наукових 
працях призначення права зводиться до регулювання суто сус-
пільних відносин навіть у випадках, коли йдеться про досліджен-
ня, які виконано відповідно до канонів нелінійних інтелектуальних 
традицій, зокрема, структурно-функціональної чи конфліктуаліст-
ської. Відчутним є брак наукових праць, які були б присвячені 
дослідженню особливостей нормативно-правового регулювання 
соціальних відносин. 

Очевидними є складнощі в частині визначення суб’єктів со-
ціальних відносин: в одних випадках такими вважаються всі 
спільноти людей, незалежно від характеру їх походження – 
об´єктивного (класи, соціальні верстви і групи, нації, народності 
тощо) чи суб’єктивного (політичні партії, громадські організації 
тощо). Водночас поширеною є думка, згідно з якою суб´єктами 
соціальних відносин розглядаються лише соціальні спільноти, які 
мають історичне походження (нації, класи, народності, етно-
національні групи). 
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Соціальні відносини зумовлюють сутнісні зв'язки, взаємоза-
лежність структурних елементів суспільства як цілісного соціаль-
ного організму, де пріоритетною є людина, її права й обов’язки, 
цінності свободи та соціальної справедливості, верховенства пра-
ва, а сама особистість (громадянин країни) розглядається як повно-
правний суб'єкт соціальної взаємодії. 

Соціальні відносини у власному розумінні (на відміну від 
поняття «соціального» в широкому значенні, що охоплює всі 
явища життєдіяльності суспільства) формуються як результат лю-
диноцентристського розуміння функціонування суспільства та від-
повідного нормативно-правового забезпечення відносин між людь-
ми, які складаються у процесі їхньої повсякденної життєдіяльності 
в умовах певного суспільства. 

Поняття «соціальні відносини» є людиноцентричним за своїм 
змістом, адже зумовлюється гуманістичною проблематикою: за-
гальнолюдськими цінностями, правами і свободами людини та 
громадянина, демократичним устроєм тощо. Зазначене передбачає 
необхідність кореляції усталеного твердження «право є регуля-
тором суспільних відносин», оскільки вимога регуляції має бути 
поширена і на соціальні відносини як об’єкт правового 
регулювання. 

Натомість термін «суспільні відносини» характеризує стосун-
ки між людьми, які передбачають безумовний пріоритет економіки 
над іншими сферами життєдіяльності суспільства (політичною, 
ідеологічною, культурною), де людині з її цінностями, правами і 
свободами місця не знаходиться.  Принаймні останні не набувають 
належного нормативно-правового забезпечення. 

Виходячи з наведених вище обставин, можна стверджувати, 
щo суспільні/соціальні відносини зумовлюють характер і природу 
суспільства, етнонаціональних груп і спільнот людей, окремої лю-
дини, визначають її місце у політико-правовому просторі, гаран-
тують права і свободи. Простір комунікації формує та забезпечує 
реалізацію можливостей людини, забезпечення її прав і свобод, 
задоволення її потреб, здійснення її прагнень та сподівань, втілен-
ня ідеалів у практику повсякдення. При цьому особливі завдання 
покладаються на юридичну науку як засіб і механізм регулювання 
суспільних/соціальних відносин, правової соціалізації людини, 
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забезпечення її прав та свобод і, головне, її становлення як особис-
тості, громадянина країни, як повноправного представника гро-
мадянського суспільства. 

У науковій літературі терміни «суспільний» та «соціальний» 
вживаються як для позначення одних і тих самих явищ, подій і 
процесів (відсутність ідентифікації), так і різних соціальних фено-
менів. В інших випадках соціальне ототожнюється зі суспільним. 
Як правило, це має місце у двох випадках: у разі осягнення всієї 
сукупності явищ і процесів, наявних у тому чи іншому суспільстві, 
а також у випадках  наголошення на відмінностях, які відрізняють 
суспільні явища і процеси від природних, техніко-технологічних 
та інформаційних. Зазначений підхід, який можна визначити як 
широкий, під соціальними відносинами розуміє і економічні, і 
політичні, й ідеологічні явища і процеси, тоді як  суспільні 
відносини визначаються як соціальні.  Ця обставина й дала привід 
деяким авторам розглядати соціальні відносини як синтетичні, що 
узагальнюють взаємодію матеріальних та ідеологічних суспільних 
відносин. Однак, на наш погляд, соціальні відносини не просто 
відображають найважливіші ознаки людської взаємодії, а є, 
передусім, результатом безпосереднього впливу громадянського 
суспільства, яке формується в Україні, і полягають насамперед у 
забезпеченні прав і свобод людини та громадянина, реалізації 
загальнолюдських цінностей як безумовних пріоритетів процесу 
соціальних змін. Поза людиноцентристською спрямованістю як 
визначальною в частині визначення характеру (типу) відносин 
стосунки між людьми не набувають соціального характеру, що й 
дозволяє їх характеризувати як суспільні, де  пріоритетними є, як 
уже наголошувалося, відносини з приводу способу виробництва, 
характеру розподілу, обміну та споживання матеріальних благ. 

В інших випадках поняття «соціальне» тлумачиться вужче 
«суспільного», вважається лише частиною чи складовою остан-
нього. За таких умов  соціальні відносини виокремлюються як 
нібито особливі в системі суспільних відносин, розглядаються в 
одному ряду з економічними, політичними, ідеологічними форма-
ми взаємодії людей. Зазначений підхід скоріше уніфікує сутність 
соціальних відносин, ніж демонструє їхню інакшість, принципову 
незводимість одного соціального феномену до іншого. 
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Соціальні відносини, що формуються в Україні, пов’язуються, 
переважно, з самоорганізаційним потенціалом українського сус-
пільства, молодою, неусталеною демократією та спрямовані на 
забезпечення вільного розвитку громадян країни відповідно до 
європейських і загальнолюдських цінностей, соціальних і культур-
них процесів, звичайно, з корекцією на умови модернізаційного 
розвитку. 

Наведені характеристики понять «суспільні відносини» та 
«соціальні відносини» дозволяють стверджувати про їхню 
принципову різну сутність, що потребує врахування, насамперед, 
політичною та юридичною наукою, на які, відповідно до її 
предмета, покладаються особливі завдання в частині унормування  
відносин людської комунікації. 

Відповідно до вищевикладеного потребує посилення людино-
центристська спрямованість вітчизняної політико-правової науки, 
законодавчого забезпечення вітчизняного соціального простору в 
частині переорієнтації досліджень на регулювання соціальних 
відносин, де пріоритетною має бути «громадянська», людино-
вимірна проблематика розуміння «соціального». 

 
__________________________ 
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ІНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ  
ТА ПОЛІТИЧНО-ПОВЕДІНКОВІ ВАРІАНТИ РОЗВИТКУ 

ТА РЕФОРМУВАННЯ НАПІВПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ 
СИСТЕМИ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 
Окреслено історію та особливості, конституційно-правові 

та політичні виклики і перспективи напівпрезидентської системи 
правління в Україні, зокрема, ротаційно у форматі високопрези-
денціалізованого президент-парламентаризму та збалансованого 
прем’єр-президенталізму. На цій підставі виділено інституційно-про-
цесуальні і політично-поведінкові варіанти й опції розвитку та ре-
формування напівпрезидентської системи правління в Україні як 
інструменту подолання проблем повторювальної «приватизації й 
інструменталізації» конституційного розвитку та «революцій-
ного конституціоналізму». Аргументовано, що вибір ефектив-
ного й надійного варіанта реконструювання і/чи реформування 
системи правління в Україні має стосуватися пролонгації і ко-
рекції чинного збалансованого прем’єр-президенталізму або ж 
означатися введенням парламентаризованого прем’єр-президен-
талізму чи взагалі парламентаризму зі слабким Президентом.  

Ключові слова: система державного правління, напівпрези-
дентська система правління, президент-парламентаризм, пре-
м’єр-президенталізм, Україна. 

Vitaliy Lytvyn. Institutional, procedural, political and behavioral 
options for the development and reform of semi-presidential system 
of government in Ukraine. 

The article is devoted to outlining the history and features, 
constitutional, legal and political challenges and perspectives of semi-
presidential system of government in Ukraine, in particular rotationally 
in the format of the highly presidentialised president-parliamentarism and 
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balanced premier-presidentialism. On this basis, the author identified 
institutional, procedural, political and behavioral options and variations 
for the reform and development of semi-presidentialism in Ukraine as 
an instrument for overcoming the problems of the repeated 
«privatization and instrumentalization» of constitutional development 
and «revolutionary constitutionalism». It is argued that the choice of 
an effective and reliable option for the reconstruction and/or 
reforming of the system of government in Ukraine should relate to the 
prolongation and correction of the current balanced premier-
presidentialism or to the introduction of parliamentarized premier- 
presidentialism or even parliamentarism with a weak president. 

Key words: system of government, semi-presidential system of 
government, president-parliamentarism, premier-presidentialism, Ukraine. 

 
Україна є одним із найяскравіших, але водночас і найсклад-

ніших прикладів інституційно-процесуальної та політично-
поведінкової функціональності і волатильності напівпрезидентсь-
кої системи правління в Європі. Річ у тім, що Україна історично 
(позаконституційно – з 1991 р. (за винятком періоду 1995–1996 рр., 
коли було апробовано президентську систему правління [2, с. 197, 
213–214; 24]), а конституційно – з 1996 р.) характеризується 
коливаннями між різними опціями напівпрезиденталізму, які, в 
одному випадку, ведуть до пролонгації та стабілізації між-
інституційних відносин у трикутнику «глава держави – уряд – 
парламент», але автократизації політичного режиму, а в іншому 
випадку – зумовлюють політичну та інституційну дестабілізацію 
поряд із відносною демократизацією політичного режиму 
(детально див. табл. 1). Отже, для України вкрай гострою 
залишається проблематика вибору належних, ефективних та 
стабільних інституційно-процесуальних і політично-поведінкових 
опцій розвитку й реформування системи правління (передусім 
чинного напівпрезиденталізму), що, власне, і є предметом 
запропонованого дослідження. 

Це особливо актуально на тлі практики варіативної опера-
ціоналізації в Україні (упродовж 1991–2018 рр., але за винятком 
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періоду 1995–1996 рр.) таких гетерогенних видів напів-
президенталізму, як формально і фактично (інституційно-
процесуально та політично-поведінково): збалансований прези-
дентоподібний президент–парламентаризм упродовж грудня 
1991 р. – червня 1995 р. [2, с. 192–194; 16, с. 164; 24; 26; 29, с. 23–
27], високопрезиденціалізований класичний президент–парламен-
таризм упродовж червня 1996 р. – січня 2006 р. і жовтня 2010 р. – 
лютого 2014 р. [2, с. 204; 22]; збалансований класичний прем’єр-
президенталізм/парламент-президенталізм упродовж січня 2006 р. – 
вересня 2010 р. і лютого–березня 2014 р. – й досі [2, с. 206–207; 4]. 
Вони окреслювалися різноманітними, але дуже волатильними 
чергуваннями, фазами, конструкціями та конфігураціями взаємин 
президентів, прем’єр-міністрів/урядів та партій і депутатів (які 
компонували більшість і меншість) у легіслатурах (детально див. 
табл. 1), а отже, по-різному впливали на параметри політичної та 
інституційної стабільності, управлінської ефективності, а також 
перспективи демократизації України [1; 5; 14]. Особливо з огляду 
на те, що зміна та чергування системи правління (передусім 
напівпрезиденталізму) в Україні переважно відбувалися на тлі 
аполітичних/апартійних, клієнтелістських, персоналістських і кла-
ново-олігархічно детермінованих характеристик пострадянської 
політики, а також взаємного зміцнення відносин формальних та 
неформальних політсил і акторів [20, с. 51, 61; 22; 24; 26]. Адже 
той, хто мав фактичну владу, використовував її задля зміни 
формальних правил (й отримання більшої формальної влади), а 
той, хто мав формальну владу, використовував її задля набуття і 
концентрації/централізації фактичної влади, чим окреслювалася 
політична конкуренція з-поміж президентами і легіслатурами 
щодо контролю процесів формування, функціонування й від-
повідальності урядів/виконавчої влади в Україні.  

Як наслідок, зафіксовано, що хоч різні етапи розвитку 
системи правління в Україні й характеризувалися своїми 
інституційно-процесуальними та формально-фактичними атри-
бутами політичних і міжінституційних відносин, усе ж усереднено 
специфіка українського напівпрезиденталізму, принаймні від 
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моменту його конституціоналізації, полягала у циклічній зміні 
високопрезиденціалізованого президент-парламентаризму та зба-
лансованого прем’єр-президенталізму/парламент-президенталізму. 
Причому перший більше сприяв централізації і монополізації 
влади й автократизації політичного режиму (часів президентства 
Л. Кучми і В. Януковича, коли політичний режим України тяжів 
до електорального/змагального авторитаризму), а другий – 
децентралізації і демонополізації влади й демократизації по-
літичного режиму (часів президентства В. Ющенка, а також 
частково з 2014 р., коли політичний режим України тяжів до 
електоральної демократії) [5; 7, с. 176, 568] (див. табл. 1). Хоча 
загалом і для одного, і для іншого різновиду напівпрезиденталізму 
в Україні були притаманні доволі значні конфлікти у системі 
горизонтального дуалізму виконавчої влади, а також загалом у 
системі виконавчо-законодавчих відносин у трикутнику «глава 
держави – уряд – парламент», які значно заважали інститу-
ціоналізації системи правління і політичній стабільності й 
ефективності урядування в Україні [28]. 

На цьому тлі безперестанними були і досі є прагнення пере-
дусім президентів домінувати (у випадку президент-парламен-
таризму – монополізувати, а у випадку прем’єр-президенталізму – 
переважати) у виконавчій владі і над політичною системою Украї-
ни в цілому. Навіть не завжди маючи при цьому підтримку ста-
більної більшості у легіслатурі, однак за можливості опираючись 
на надійні (стійкі) або ненадійні (ситуативні) урядові/парламент-
ські коаліції, клієнтели та кліки як: з одного боку – формальну і 
неформальну запоруку посилення своєї інституційно-процесуаль-
ної та політично-поведінкової уповноваженості [33, с. 58]; із 
іншого – передумову пом’якшення міжінституційних конфліктів, 
але водночас фактичну загрозу дефектування горизонтальної 
логіки міжінституційних відносин у трикутнику «глава держави – 
уряд – парламент» та вертикальної підзвітності й відповідальності 
інститутів влади [18]. 
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Таблиця 1 
 

Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові типи 
напівпрезидентської системи правління та їхні еволюція, 

вияви і наслідки в контексті розвитку республіканської форми 
правління в Україні (1991–2018 рр.) 

 

Період 
Система 
правління 

Тип/сценарій напівпрезидентської системи правління 
Формальний 

(інституційно-
процесуальний) тип 

(методики М. Шугарта 
і Дж. Кері) 

Фактичний 
(політично-

поведінковий) тип 
(методики С. Скач і 

В. Литвина) 

Формально-
фактичний тип 

(методики 
Р. Елгі та 

О. Зазнаєва) 

Фазовий 
тип/сценарій 1 

(методика  
Т. Чжун–
Хсіенга) 

Фазовий 
тип/сценарій 2 

(методика  
Ю.–Ш. Ву) 

1 2 3 4 5 6 7 
Серпень – 
грудень 
1991 р. 

Парламент-
ська 

(фактично) 
– – – – – 

Грудень 
1991 р. – 
червень 
1995 р. 

Напівпрези-
дентська 

Президентподібний 
президент–

парламентаризм 

Система технічно 
розділеної 

меншості/більшості 
Збалансований

Когабітаційний/
збалансований 

Компроміс/ 
альтернація 

Напівпрези-
дентська 

Президентоподібний 
президент–

парламентаризм 

Система технічно 
розділеної 

меншості/більшості 
Збалансований

Когабітаційний/
збалансований 

Компроміс/ 
альтернація 

Напівпрези-
дентська 

Президентоподібний 
президент–

парламентаризм 

Система технічно 
розділеної 

меншості/більшості 
Збалансований

Когабітаційний/
збалансований 

Компроміс/ 
альтернація 

Напівпрези-
дентська 

Президентоподібний 
президент–

парламентаризм 

Система технічно 
розділеної 
меншості 

Збалансований
Парламент-
домінуючий/ 
збалансований 

Альтернація 

Напівпрези-
дентська 

Президентоподібний 
президент–

парламентаризм 

Система технічно 
розділеної 
меншості 

Збалансований
Парламент-
домінуючий/ 
збалансований 

Альтернація 

Червень 
1995 р. – 
червень 
1996 р. 

Прези-
дентська 

– – – – – 

Прези-
дентська 

– – – – – 

Червень 
1996 р. – 
січень 
2006 р. 

Напівпрези-
дентська 

Класичний президент-
парламентаризм 

Система частково 
уніфікованої 
меншості 

Високопрези-
денціаліз./ 

президенціалі-
зований 

Збалансований
Переважання 
президента 

Напівпрези-
дентська 

Класичний президент-
парламентаризм 

Система повністю 
уніфікованої 
меншості 

Високопрези-
денціаліз./ 

президенціалі-
зований 

Президент-
домінуючий 

Переважання 
президента 

Червень 
1996 р. – 
січень 
2006 р. 

Напівпрези-
дентська 

Класичний президент-
парламентаризм 

Система частково 
уніфікованої 
меншості 

Високопрези-
денціаліз./ 

президенціалі-
зований 

Збалансований
Переважання 
президента 

Напівпрези-
дентська 

Класичний президент-
парламентаризм 

Система повністю 
уніфікованої 
меншості 

Високопрези-
денціаліз./ 

президенціалі-
зований 

Президент-
домінуючий 

Переважання 
президента 
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Президент (дата 
повноважень), 
партія (% парл. 

мандатів) 

Прем’єр-міністр 
(дата 

повноважень), 
партія (% парл. 

мандатів) 

Склад уряду: 
перелік партій 

(% парл. 
мандатів) 

Рівень конфліктів у 
системі дуалізму 
виконавчої влади 

Стабіль-
ність 

урядів (у 
днях) 

Політичний режим 

Проект 
"Політія 

4" 

Проект 
"Свобода у 

світі" 

8 9 10 11 12 13 14 

Л. Кравчук 
(05.12.1991 – 

19.07.1994), н.п. 

– – – – – – 
В. Фокін 

(18.04.1992 – 
01.10.1992), н.п.  

KPU + PDVU + 
н.п. (63,3) 

Високий 163 +6 3,0 

Л. Кучма 
(27.10.1992 – 

21.09.1993), н.п. 

KPU + PDVU + 
н.п. (63,3) 

Високий 324 +5 4,0 

Ю. Звя-
гільський (в.о.) 

(22.09.1993 – 
15.06.1994), н.п. 

KPU + PDVU + 
н.п. (63,3) 

Високий 263 +7 3,5 

В. Масол 
(16.06.1994 – 

08.06.1995), н.п. 

NRU + PDVU + 
SDPU(o) (7,4) + 

н.п. 

Найвищий 33 +7 3,5 

Л. Кучма 1, 2 
(19.07.1994 – 

23.01.2005), н.п. 

Найвищий 319 +7 3,5 

Є. Марчук 
(08.06.1995 – 

27.05.1996), н.п. 

NRU + PDVU + 
SDPU(o) (7,4) + 

н.п. 
Низький 349 +7 3,5 

П. Лазаренко 1 
(28.05.1996 – 

05.07.1996), н.п. 

NRU + PDVU + 
SDPU(o) + 

NDPU (7,4) + 
н.п. 

Низький 37 +7 3,5 

П. Лазаренко 2 
(11.07.1996 – 

02.07.1997), н.п. 

NRU + PDVU + 
SDPU(o) + 

NDPU (7,4) + 
н.п. 

Високий 351 +7 3,5 

В. Пусто-
войтенко 

(16.07.1997 – 
22.12.1999), н.п. / 

NDP 

NRU + NDPU 
(16,6) + н.п. 

Низький 876 +7 3,5 

Л. Кучма 1, 2 
(19.07.1994 – 

23.01.2005), н.п. 

В. Ющенко 
(30.12.1999 – 

28.04.2001), н.п. 

NRU + NDPU + 
SDPU(o) (20,4) 

+ н.п. 
Високий 478 +6 4,0 

А. Кінах 
(29.05.2001 – 

16.11.2002), н.п. 

NDPU + PZU + 
SDPU(o) + APU 
+ PRP + PRVU 

(17,5) + н.п. 

Низький 527 +6 4,0 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Напівпрези-
дентська 

Класичний президент-
парламентаризм 

Система повністю 
уніфікованої меншості 

Високопрезиденціаліз
./ 

президенціалізований

Президент-
домінуючий 

Переважання 
президента 

Напівпрези-
дентська 

Класичний президент-
парламентаризм 

Система частково 
уніфікованої меншості 

Високопрезиденціаліз
./ 

президенціалізований
Збалансований 

Переважання 
президента 

Напівпрези-
дентська 

Класичний президент-
парламентаризм 

Система повністю 
уніфікованої меншості 

Високопрезиденціаліз
./ 

президенціалізований

Президент-
домінуючий 

Переважання 
президента 

Січень 
2006 р. – 
жовтень 
2010 р. 

Напівпрези-
дентська 

Класичний прем’єр-
президенталізм 

Система частково 
уніфікованої більшості 

Збалансований 
Збалансований/ 
когабітаційний 

Компроміс 

Напівпрези-
дентська 

Класичний прем’єр-
президенталізм 

Система розділеної 
більшості 

Збалансований Когабітаційний Компроміс 

Напівпрези-
дентська 

Класичний прем’єр-
президенталізм 

Система частково 
уніфікованої більшості 

Збалансований 
Збалансований/ 
когабітаційний 

Компроміс 

Напівпрези-
дентська 

Класичний прем’єр-
президенталізм 

Система розділеної 
більшості 

Збалансований Когабітаційний Компроміс 

Жовтень 
2010 р. – 
лютий 
2014 р. 

Напівпрези-
дентська 

Класичний президент-
парламентаризм 

Система повністю 
уніфікованої 

меншості/більшості 

Високопрезиденціаліз
./ 

президенціалізований

Президент-
домінуючий 

Переважання 
президента 

Напівпре-
зидентська 

Класичний президент-
парламентаризм 

Система повністю 
уніфікованої 

меншості/більшості 

Високопрезиденціаліз
./ 

президенціалізований

Президент-
домінуючий 

Переважання 
президента 

Напівпрези-
дентська 

Класичний президент-
парламентаризм 

Система повністю 
уніфікованої більшості 

Високопрезиденціа-
ліз./ 

президенціалізований

Президент-
домінуючий 

Переважання 
президента 

Лютий 
2014 р. – 
досі 

Напівпрези-
дентська 

Класичний прем’єр-
президенталізм 

Система повністю 
уніфікованої меншості 

Збалансований + 
парламентаризований

Парламент-
домінуючий 

Квазіпарламен-
таризм 

Напівпрези-
дентська 

Класичний прем’єр-
президенталізм 

Система технічно 
розділеної 

меншості/більшості 
Збалансований 

Парламент-
домінуючий/ 
збалансований 

Компроміс/ 
альтернація 

Лютий 
2014 р. – 
досі 

Напівпрези-
дентська 

Класичний прем’єр-
президенталізм 

Система частково 
уніфікованої більшості 

Збалансований 
Збалансований/ 
когабітаційний 

Компроміс 

Напівпрези-
дентська 

Класичний прем’єр-
президенталізм 

Система частково 
уніфікованої більшості 

Збалансований 
Збалансований/ 
когабітаційний 

Компроміс 

 

Напівпрези-
дентська 

Класичний прем’єр-
президенталізм 

Система частково 
уніфікованої 

меншості/більшості 
Збалансований 

Збалансований/ 
когабітаційний 

Компроміс 

Напівпрези-
дентська 

Класичний прем’єр-
президенталізм 

Система повністю 
уніфікованої більшості 

Збалансований + 
президенціалізований

Президент-
домінуючий 

Переважання 
президента/ 
компроміс 
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8 9 10 11 12 13 14 

 
В. Янукович 1 (21.11.2002 – 

05.01.2005), н.п. 
PR (ZYU) + SDPU(o) 

+ TU (45,8) + н.п. 
Низький 764 +6 3,5 

В. Ющенко 
(23.01.2005 – 

25.02.2010), NU 
(26,4/18,0/ 

16,0) 

Ю. Тимошенко 1 (04.02.2005 
– 08.09.2005),  

B (5,1) 

NU + B (BYT) + SPU 
+ PPPU (36,9) + н.п. 

Високий 214 +6 2,5 

Ю. Єхануров (22.09.2005 – 
04.08.2006), NU (26,4) 

NU + SPU (31,3) + 
н.п. 

Низький 312 +7 2,5 

В. Янукович 2 (04.08.2006 – 
16.10.2006), PR (41,3) 

PR + NU + SPU + 
KPU (71,3) + н.п. 

Середній 72 +7 2,5 

В. Янукович 3 (17.10.2006 – 
18.12.2007), PR (41,3) 

PR + SPU + KPU 
(53,3) + н.п. 

Високий 421 +7 2,5 

Ю. Тимошенко 2 (18.12.2007 
– 03.03.2010), B (34,7) 

B (BYT) + NU-NS 
(50,7) + н.п. 

Середній 787 +7 2,5 

В. Янукович 
(25.02.2010 – 

22.02.2014), PR 
(38,2/46,7) 

Високий 8 +6 3,0 
М. Азаров 1 (11.03.2010 – 

09.12.2010), PR (38,2) 
PR + BL + KPU 

(48,7) + н.п. 
Низький 268 +6 3,0 

М. Азаров 2 (09.12.2010 – 
03.12.2012), PR (38,2) 

PR + BL + KPU + YC 
+ SU (49,3) + н.п. 

Низький 714 +6 3,5 

М. Азаров 3 (24.12.2012 – 
28.01.2014), PR (46,7) 

PR + KPU + UV 
(53,3) + н.п. 

Низький 394 +6 3,5 

О. Турчинов 
(в.о.) (23.02.2014 – 

07.06.2014), B (22,4) А. Яценюк 1 (27.02.2014 – 
27.11.2014), B (22,4) 

B (BYT) + U + S 
(39,6) + н.п. 

Низький 100 +4 3,0 

П. Порошенко 
(07.06.2014 – чинний), 

н.п. / BPP (29,3) 
Високий 170 +4 3,0 

П. Порошенко 
(07.06.2014 – чинний), 

н.п. / BPP (29,3) 

А. Яценюк 2 (02.12.2014 – 
01.09.2015), NF (18,4) 

BPP + NF + OS + B 
(BYT) + RPL (66,2) + 

н.п. 
Середній 269 +4 3,0 

А. Яценюк 3 (01.09.2015 – 
17.02.2016), NF (18,0) 

BPP + NF + OS + B 
(BYT) (58,2) + н.п. 

Середній 166 +4 3,0 

 

А. Яценюк 4 (18.02.2016 – 
14.04.2016), NF (18,0) 

BPP + NF (48,2) + 
н.п. 

Високий 56 +4 3,0 

В. Гройсман (14.04.2016 – 
чинний), BPP (32,4) 

BPP + NF (50,4) + 
н.п. 

Низький – +4 3,0 
 

Умовні позначення: APU – Аграрна партія України; B – Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»; BL – Блок Литвина; BPP – Блок Петра Порошенка; BYT – 
Блок Юлії Тимошенко; KPU – Комуністична партія України; NDP – Народно-
демократична партія; NDPU – Народно-демократична партія України; NF – 
«Народний фронт»; NRU – Народний рух України; NU – «Наша Україна»; NU-NS – 
«Наша Україна – Народна самооборона»; OS – Об’єднання «Самопоміч»; PDVU – 
Партія демократичного відродження України; PPPU – Партія промисловців і 
підприємців України; PR – Партія регіонів; PRP – Партія «Реформи і порядок»; PRVU 
– Партія регіонального відродження України; PZU – Партія зелених України; RPL – 
Радикальна Партія Олега Ляшка; S – Всеукраїнське об’єднання «Свобода»; SDPU(o) – 
Соціал-демократична партія України (об’єднана); SPU – Соціалістична партія 
України; SU – «Сильна Україна»; TU – «Трудова Україна»; U – «Український 
Демократичний Альянс за Реформи»; UV – «Україна – Вперед!»; YC – «Єдиний 
центр»; ZYU – Блок «За Єдину Україну»; н.п. – непартійний/непартійні. 
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Отже, доходимо висновку про потребу конструювання та 
планування подальшого поступу системи правління в Україні, яка 
впродовж 1991–2018 рр. (але головно від моменту своєї консти-
туціоналізації) здебільшого тяжіла до високопрезиденціалізова-
ного президентсько-парламентського (більш автократичного) або 
збалансованого прем’єр-президентського/парламентсько-прези-
дентського (натомість більш демократичного) напівпрезиденталіз-
му. Це актуально хоча би тому, що для української політики та 
зокрема інституціоналізації системи правління, як зауважують 
П. Добродумов [3, с. 27], О. Зелінська [34], Ю. Мацієвський [11, 
с. 51] й А. Тюшка [30], властива повторювана проблема «привати-
зації та інструменталізації» конституційного розвитку у розрізі 
боротьби за владу в нехабітуалізованій партійній системі [15, 
с. 51]. Адже відразу після того, як ті чи інші політичні еліти 
отримують владу, вони намагаються пристосувати та сконструю-
вати конституційні норми таким чином, щоб ті забезпечували їм 
ширший інституційно-процесуальний і політично-поведінковий 
спектр повноважень й, відповідно, ефективніший контроль за 
контрелітою/опозицією [32].  

Це особливо виразно виявилося, починаючи формально із 
2004 р., а фактично із 2006 р., коли український високопрези-
денціалізований президент-парламентаризм 1996–2004/2006 рр. 
було вперше і наперед (в очікуваному часовому зрізі) трансфор-
мовано у збалансований прем’єр-президенталізм 2006–2010 рр. А 
також, за аналогією, у вересні–жовтні 2010 р. і лютому–березні 
2014 р., коли в Україні сталися чергові трансформації напів-
президенталізму з прем’єр-президенталізму у президент-парла-
ментаризм і навпаки. Ці зміни поетапно та варіативно інволювали, 
а не реформували конституціоналізовану систему міжінститу-
ційних відносин у трикутнику «глава держави – уряд – парламент» 
в Україні у своєрідну повторювальну «інституційну пастку» [12], 
«гру» чи «війну/боротьбу» [17, с. 237–240] влади та опозиції, коли 
кожна нова політична еліта кожного (більш автократичного чи 
демократичного) типу політичного режиму відкидала чинні на 
момент отримання нею влади «правила гри», а натомість вдава-
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лася до генерування більш сприятливої для себе «матриці між-
інституційних відносини», а також оновлених та вигідніших фор-
мальних і неформальних «правил гри», сконструйованих на заса-
дах вибіркового застосовування принципів верховенства права й 
політичної справедливості [11, с. 51; 32]. Окрім того, такі процеси 
віддаляли систему міжінституційних відносин в Україні від кон-
структивного діалогу між державою/владою та суспільством, 
зокрема, з приводу розробки стійких, ефективних і всеохоплю-
ючих фундаментальних атрибутів як чинної, так і перспективної 
системи правління.  

Зовсім не стала винятком і чинна на момент порівняльного 
аналізу апробація збалансованої напівпрезидентської системи 
правління в Україні, зокрема, у форматі прем’єр-президенталізму з 
горизонтальним дуалізмом виконавчої влади, починаючи із 
лютого–березня 2014 р. Оскільки передусім цей варіант системи 
правління (і це було задекларовано як владою, так і опозицією [25], 
зокрема у формі концепту «Конституція 2004+» [21; 32]), вимагав 
сутнісного реконструювання чи інституційного реформування, у 
тому числі й зважаючи на негативний і позитивний досвід 
політикотворення та євроінтеграції в Україні й інших країнах світу 
[7; 31], а також на потребу подолання «порочного кола» й 
«інституційної пастки» за логікою «революція – конституція – 
революція – конституція», згідно із якою «революційний 
конституціоналізм» був перманентною «формою» впорядкування 
системи правління в Україні. Це важливо із огляду хоча б на те, що 
досвід систем розділеного правління (передусім когабітацій, див. 
табл. 1) не завжди мав лише негативні тенденції для України, а 
досвід уніфікованого правління (передусім систем уніфікованої 
більшості) не завжди мав лише позитивні наслідки для України, 
що підкреслює пріоритетність вибору системи правління, у якій 
домінує, а відтак і визначає міжінституційний баланс законодавча 
влада/легіслатура.  

Саме тому вважаємо, що вибір ефективного й надійного 
варіанта реконструювання і/чи реформування системи державного 
правління в Україні є щонайменше двостороннім, адже він може: 
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а) стосуватися пролонгації та корекції чинного збалансованого 
прем’єр-президентського напівпрезиденталізму; б) означатися вве-
денням парламентаризованого прем’єр-президентського напів-
президенталізму чи взагалі парламентаризму зі слабким або 
номінальним президентом) (хоча різні політичні інститути, актори 
та політсили в Україні у цей період, причому здебільшого (як і 
раніше) й надалі «інструментально та приватно», виступають за 
значно варіативніший перелік можливих систем правління – від 
«чистого» президенталізму до «чистого» парламентаризму»). Це 
відповідає історичному інституційному досвіду України (зокрема 
на тлі її міжвоєнної політико-державницької традиції) і сутності 
політико-правових пошуків з приводу міжінституційних відносин 
у трикутнику «глава держави – уряд – парламент», згідно із якими 
сутнісним та концептуальним дороговказом реформування сис-
теми правління та означення у ній місця різних політичних 
інститутів має бути республіканський парламентаризм або 
прем’єр-президентський напівпрезиденталізм. А також переважно 
успішному і стабільному інституційному досвіду інших країн 
Західної, Центрально-Східної і Південно-Східної Європи тощо, які 
цілком системно, впорядковано і природно апробували саме систе-
ми парламентаризму та прем’єр-президентського напівпрези-
денталізму [4]. 

У випадку пролонгованої апробації прем’єр-президентського 
збалансованого (з помірно впливовими президентом і прем’єр-
міністром) напівпрезиденталізму доцільно спочатку формально 
максимально розмежувати та деталізувати за окремими сферами у 
рамках горизонтального дуалізму виконавчої влади повноваження 
глави держави і глави уряду (причому навіть із інституційно-про-
цесуальним превалюванням другого у системі міжінституційних 
відносин), а після цього зробити/доповнити це фактично, зокрема, 
на підставі звернення до процедури та навіть законодавчої регла-
ментації проведення синхронних (двох упродовж півроку, а мож-
ливо, одночасних) президентських і парламентських виборів [10]. 
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Так вдасться ефективно перекласти відповідальність за політично-
поведінкове визначення головного актора у системі горизонталь-
ного дуалізму виконавчої влади – президента чи прем’єр-міністра, – 
на виборця/електорат, що зможе детермінувати, хто конкретно у 
той чи інший період часу має домінувати й користуватися біль-
шою легітимністю влади і реальною уповноваженістю в різних 
сферах політики [7, с. 57–58; 8, с. 179].  

Така ініціальна формальна/інституційно-процесуальна деталі-
зація повноважень президента та прем’єр-міністра, а також електо-
рально зумовлена логіка мінімізації міжінституційних конфліктів у 
трикутнику «глава держави – уряд – парламент», як засвідчує 
теорія і практика, звикло позитивно впливає на фактичне/політич-
но-поведінкове посилення повноважень президента, адже партія 
переможця президентських виборів звикло стає переможцем і 
синхронних парламентських виборів, значно збільшуючи шанси 
глави держави на підтримку у легіслатурі (найяскравіше це про-
демонстрував досвід збалансованого прем’єр-президенталізму у 
Франції, коли вслід за перемогою на президентських виборах у 
квітні–травні 2017 р. Е. Макрона на парламентських виборах у 
червні 2017 р. перемогу та абсолютну більшість у легіслатурі здо-
була нещодавно сформована (а не існуюча раніше, як інші політ-
сили) пропрезидентська політична партія «Республіка на марші» 
(REM)). Особливо якщо задля обрання парламенту застосовують 
мажоритарну чи змішану виборчу систему, тобто загалом виборчу 
систему зі значним впливом мажоритарної складової, що на 
момент аналізу було властиво й Україні [6].  

Однак цілком очевидно, що мажоритарна складова виборчих 
систем значною мірою скомпрометувала себе в Україні. Тому за 
аналогією до успішних (демократизаційно, а також у показниках 
ефективності урядів й урядування) прикладів збалансованого 
напівпрезиденталізму в інших країнах Європи (наприклад, у 
Польщі, Португалії та Хорватії, а також раніше у Румунії, де на 
момент аналізу не апробовано принципу синхронних президент-
ських і парламентських виборів) вона може бути ефективно 
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модифікована на пропорційну виборчу систему (із відкрити-
ми/преференційними регіональними (водночас, можливо, і з 
національними) списками й бажано із дворівневим електоральним 
бар’єром – як на регіональному, так і на національному рівні) чи 
змішану непаралельну/залежну виборчу систему (зокрема, пропор-
ційну систему змішаного членства [8, с. 181]) або залишатися 
змішаною паралельною/незалежною мажоритарно-пропорційною 
виборчою системою (можливо в іншій пропорції, зокрема, на 
користь пропорційної складової) зі суттєвими змінами у мажо-
ритарній складовій, зокрема, на користь представництва партійних 
інтересів [6; 9]). Що ж стосується виборчої формули для пропор-
ційної виборчої системи чи пропорційної складової змішаної ви-
борчої системи, то очевидно, що стабілізації збалансованого напів-
президенталізму в Україні допоможуть: а) дворівневий електо-
ральний бар’єр – як на регіональному рівні (тобто в кількох 
регіональних багатомандатних округах), так і на національному 
рівні (тобто в одному національному багатомандатному окрузі); 
б) методи розподілу мандатів, які сприяють великим партіям (при-
міром, метод Д’Хондта), бо саме з великими партіями зазвичай 
асоційовані президент і прем’єр-міністр у збалансованому напів-
президенталізмі.  

Зрозуміло, що, із одного боку, механізми синхронізації прези-
дентських та парламентських виборів сприятимуть максимальному 
унеможливленню/уникненню чи зменшенню частоти апробації 
систем розділеного правління (систем розділеної більшості та 
розділеної меншості), які у випадку збалансованого горизонталь-
ним дуалізмом виконавчої влади напівпрезиденталізму можуть і 
негативно, і позитивно впливати на політичні (зокрема, владно-
виконавчі і виконавчо-законодавчі) процеси та відносини в Украї-
ні. Однак, з іншого боку, специфікою збалансованого прем’єр-
президентського напівпрезиденталізму в Україні залишиться той 
факт, що фактично (політично-поведінково) сильний президент не 
матиме формальної (інституційно-процесуальної) уповноваже-
ності унілатерально відправляти у відставку урядовий кабінет, бо у 
прем’єр-президентських напівпрезидентських системах право дос-
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трокової відставки уряду зарезервовано лише за легіслатурою [7, 
с. 58; 8, с. 180]. Тому, бажаючи змінити склад або керівництво 
кабінету, президент буде зобов’язаний домовлятися про це із 
парламентом, що не завжди політично легко та безперешкодно, 
оскільки президентська/пропрезидентська партія не обов’язково 
самостійно або ж у коаліції з іншими партіями повинна мати 
підтримку абсолютної більшості депутатів легіслатури. Для 
України це особливо актуально з огляду на те, що в ній упродовж 
1991–2018 рр. (тобто на момент аналізу) жодний уряд не опирався 
на підтримку однопартійної парламентської більшості (див. табл. 
1). Відповідно, це дозволяє аргументувати, що саме за допомогою 
уточнення і деталізації повноважень президента й прем’єр-
міністра, введення механізму синхронних виборів президента і 
парламенту, а також внаслідок зміни виборчої системи для 
обрання українського парламенту формально/інституційно-про-
цесуально збалансовану горизонтальним дуалізмом виконавчої 
влади прем’єр-президентську напівпрезидентську систему (навіть 
з формальним превалюванням глави уряду) можна буде 
трансформувати у фактично/політично-поведінково презиценціалі-
зовану прем’єр-президентську систему з достатніми й ефектив-
ними інструментами протидії можливій узурпації влади главою 
держави [6].  

У випадку ж, коли механізм синхронних виборів президента 
та парламенту не забезпечить президентові політично-поведін-
кової підтримки парламентською більшістю його кандидатури у 
прем’єр-міністри (тобто не буде реалізовано системи уніфікованої 
більшості чи уніфікованої меншості), тоді формально (тобто згідно 
з конституцією) й інституційно-процесуально збалансована го-
ризонтальним дуалізмом виконавчої влади прем’єр-президентська 
напівпрезидентська система в Україні діятиме у максимальній 
близькості до конституційної регламентації, адже фактично/по-
літично-поведінково спрацює через цілковито інституційно-
процесуально окреслену когабітацію/систему розділеної більшості 
чи систему розділеної меншості. Саме таким чином виявиться 
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горизонтальний збалансований дуалізм виконавчої влади у рамках 
збалансованого напівпрезиденталізму [7, с. 58; 8, с. 180].  

Важливість і визначальна особливість такого припущення у 
тому, що саме так можна суттєво обмежити конфліктність го-
ризонтального дуалізму виконавчої влади і зменшити гіпотетичну 
кількість випадків розділеного правління. Причому, з погляду 
виборців, у такому разі буде очевидно, що в державі фор-
мально/інституційно-процесуально є дві вагомі політичні посади – 
президента і прем’єр-міністра [6; 9]. Також буде очевидно, що 
фактична/політично-поведінкова уповноваженість кожного з них 
залежить винятково від електорату та результатів президентських і 
парламентських виборів, які детермінуватимуть, хто – президент 
або прем’єр-міністр – все ж матиме вирішальне слово у системі 
горизонтального дуалізму виконавчої влади. Президент (як лідер 
певної партії) фактично/політично-поведінково буде сильнішим у 
тому разі, коли представник його ж партії буде прем’єр-міністром, 
навіть якщо таку конструкцію підтримає не тільки прези-
дентська/пропрезидентська партія самостійно, а й декілька партій, 
які сформують коаліцію у парламенті. Натомість, прем’єр-міністр 
(як лідер певної партії) і формально/інституційно-процесуально, і 
фактично/політично-поведінково буде сильнішим тоді, коли на-
лежатиме до опозиційної президенту партії, особливо якщо партія 
прем’єр-міністра самостійно чи в коаліції з іншими партіями 
входитиме у склад парламентської більшості чи меншості, що 
формуватиме уряд [7, с. 59].  

Усе здебільшого буде очевидно й у середовищі політич-
ної/партійної еліти та контреліти, що конкуруватиме на синхрон-
них президентських та парламентських виборах. Адже кожен 
кандидат у президенти розраховуватиме стати фактично/по-
літично-поведінково найвпливовішою особою не лише у горизон-
тальному дуалізмі виконавчої влади, а й загалом у державі. А це, 
як зазначено вище, буде можливо лише тоді, коли президентові 
політично-поведінково субординованим через підтримку парла-
ментської більшості буде прем’єр-міністр. Для цього потрібно, 
щоби кандидат у президенти в контексті синхронних прези-
дентських та парламентських виборів розраховував на конкретну 
кандидатуру прем’єр-міністра. Найпростіше це зробити тоді, коли 
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обидва належать до однієї політсили. Тому у партійній ієрархії 
кандидатом у президенти традиційно буде лідер партії, а 
кандидатом у прем’єр-міністри – друга особа в партії. Окрім 
ситуацій, коли прем’єр-міністром буде опонент президента, який 
логічно буде першою особою у своїй політсилі. Якщо ж президент 
не матиме підтримки більшості в легіслатурі, то він очевидно і 
фактично/політично-поведінково не позиціонуватиметься як най-
впливовіша особа у горизонтальному дуалізмі виконавчої влади та 
загалом у державі, навіть якщо існуватиме історичний досвід і 
навіть традиція домінування президента у системі державної 
влади. Натомість, провідну роль матиме опозиційний щодо 
президента прем’єр-міністр, що, очевидно, теж був би кандидатом 
у президенти [7, с. 59; 8, с. 180–181]. 

І навпаки, зокрема у випадку зважання на інституційно-
процесуальну та політично-поведінкову ризикованість збалансо-
ваного прем’єр-президентського напівпрезиденталізму в Україні 
та його заперечення і небажання реформувати у майбутньому, 
вибір системи правління має падати або на парламентаризований 
прем’єр-президентський (у жодному разі не високопрезиден-
ціалізований) напівпрезиденталізм, або взагалі на парламентаризм – і 
в першому, і в другому випадку зі слабким чи номінальним 
президентом. Вказані системи правління максимально, але доволі 
по-різному мінімізують міжінституційні конфлікти і впорядко-
вують міжінституційні відносини у трикутнику «глава держави – 
уряд – парламент», зокрема, з приводу горизонтального дуалізму 
виконавчої влади, провадження більш конгруентного та 
послідовного законодавства й внутрішньої та зовнішньої політики 
[7, с. 56; 8, с. 178; 32]. Річ у тому, що навіть якщо такі конфлікти 
виникають, то їх здебільше усувають через процедури пар-
ламентського вотуму недовіри уряду і/чи розпуску й дострокових 
виборів легіслатури. Крім того, такі системи правління окреслю-
ють випереджувальні механізми розв’язання урядових і між-
інституційних криз ще до того, як вони переростають у кризи 
політичної системи, політичного режиму і/чи системи правління. 
Тому такі системи правління гнучкіші та краще адаптуються до 
мінливих інституційних і політичних/електоральних обставин. Це 
особливо актуально для парламентаризму, в якому уряд уповно-
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важений оголошувати дострокові парламентські вибори для 
вирішення проблем так званого «блокованого законодавства» 
(«законодавчого глухого кута») [7, с. 56]. Саме таким чином уряд 
змушує себе (у контексті тих депутатів і партій, які забезпечують 
йому парламентську підтримку) та всіх членів парламенту 
ухвалювати популярні та необхідні політичні рішення.  

Що ж стосується перспектив вибору і запровадження системи 
парламентаризованого прем’єр-президентського напівпрезидента-
лізму зі слабким чи номінальним президентом (порівняно із 
іншими моделями напівпрезиденталізму) в Україні, то варто 
виокремити передусім такі з них: лімітованість можливості між-
інституційних конфліктів у системі горизонтального дуалізму 
виконавчої влади винятково періодами розділеного правління 
(найперше – системами розділеної меншості) та тільки окремими 
сферами сумісної компетенції президентів та прем’єр-міністрів 
(переважно це питання оборонної й зовнішньої політики, 
закордонних справ тощо); односпрямованість/унідиректоральність 
міжінституційних конфліктів у системі горизонтального дуалізму 
виконавчої влади, яка виявляється у тому, що президент тільки 
обмежено може протистояти урядові та прем’єр-міністрові; нероз-
виненість «дифузної» відповідальності між президентом та 
прем’єр-міністром, внаслідок чого політико-владний і управлін-
ський процес майже не має двоїстого та контраверсійного 
значення (навіть у періоди розділеного правління); реальне та 
постійне (інституційно-процесуальне і здебільшого політично-по-
ведінкове) усвідомлення того, що домінуючим актором дуалізо-
ваної/подвійної виконавчої влади (і політичного процесу загалом) 
є прем’єр-міністр/уряд [7, с. 56–57; 8, с. 178–179].  

На користь парламентської і парламентаризованої прем’єр-
президентської систем правління (зі слабким чи номінальним 
президентом) в Україні свідчить і той факт, що вони з усіх наявних 
республіканських систем правління є найдемократичнішими та 
забезпечують найбільшу ефективність урядування та якість люд-
ського розвитку [5]. Крім того, такі системи правління окреслені 
порівняно невисоким ризиком військових та інших (силових) 
переворотів. Однак й вони, як і у випадку корекції збалансованого 
прем’єр-президенталізму, потребують модифікації виборчої систе-
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ми для обрання парламенту – найкраще у напрямі пропорційної 
системи з відкритими/преференційними регіональними (а також 
паралельно, можливо, і національними) списками та бажано з 
дворівневим електоральним бар’єром – як на регіональному, так і 
на національному рівні. Це ключова умова і пропорційного пере-
ведення голосів виборців у мандати, і становлення й функціо-
нування стійкої, а не надмірно фракціоналізованої, поляризованої 
та недисциплінованої партійної системи з продукуванням сталої 
парламентської більшості як проблеми України. В іншому разі, 
навіть в умовах парламентаризованого прем’єр-президенталізму 
чи парламентаризму зі слабким або номінальним президентом 
проблемою залишатиметься формування нестабільних урядів і 
парламентських коаліцій та вузькопрофільність інтересів політич-
ної еліти й контреліти [7, с. 57]. 

Загалом два перспективні варіанти та напрями корекції й 
реформування системи правління в Україні демонструють, що ми 
маємо справу не просто зі системою правління як такою (у її 
чистому вигляді на рівні міжінституційних відносин), а з 
конституційною інженерією системи правління. Річ у тому, що 
остання залежить не лише від формальних/правових (інститу-
ційно-процесуальних) повноважень ключових політичних інститу-
тів та їхніх відносин між собою, а й від фактичних (політично-по-
ведінкових) причин і наслідків цих повноважень та взаємо-
відносин, які виявляються у зрізі виборчих систем та формул, 
партійних систем та міжпартійної конкуренції, соціополітичних 
поділів тощо. Цікаво й інше, зокрема той факт, що обидва варіанти 
корекції і реформування системи правління в Україні, незалежно 
від сили президентів, прем’єр-міністрів і парламентів тощо, не 
лише виправлятимуть дефект і проблему повторювальної «при-
ватизації та інструменталізації» конституційного розвитку й 
«революційного конституціоналізму» у розрізі боротьби за владу, 
а й окреслюватимуть особливу значимість інституту парламенту у 
формуванні й відставках урядових кабінетів (як безпосередньо, так 
і опосередковано – внаслідок консультацій із президентом) та у 
визначенні ключового політичного актора у системі виконавчої 
влади, а відповідно, й значимість інституту парламентських вибо-
рів у кожній із конструкцій. Таким чином, вони скеровуватимуть і 
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наближуватимуть політичний/владний процес і систему правління 
в Україні до усталеної європейської моделі парламентської демо-
кратії, в якій первинною є роль легіслатури, а не президента у 
контролі й перевірці відповідальності урядового кабінету (навіть 
незалежно від того, який варіант вотуму довіри/інвеститури – за 
позитивними або за негативними правилами – буде передбачено 
чи взагалі не буде передбачено [19; 23; 27] в українському випад-
ку). Крім того вони, за рахунок якісного переосмислення та 
переозначення доцільних для України типів і варіантів вотумів 
інвеститури очікуваним/новим урядам і недовіри чинним урядам 
(а можливо, й довіри чинним урядам) суттєво «оновлюватимуть» 
саму сутність феномену та типів урядів, зокрема, визначаючи до-
цільність та природу урядів меншості [13], на відміну від періоду 
1991–2018 рр., коли уряди в Україні якщо не завжди, то переважно 
виступали в ролі об’єктів, вплив на які був міжінституційним 
конфліктом парламенту і президента на різних стадіях 
конституційного процесу й міжінституційних відносин [8, с. 181]. 

 

_________________________ 
 

1. Бостан С. Форма правління незалежної української держави: етапи 
розвитку, проблеми, перспективи // Форум права. 2011. № 2. С. 103–110. 

2. Бялоблоцький З. Стабільність та ефективність урядів у політичних 
системах країн Східної Європи: монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. 469 с. 

3. Добродумов П. Конституціоналізм і політична еліта України: 
методологічні підходи // Правоввй вісник Української Академії Банківської 
Справи. 2009. № 1 (2). С. 23–27.  

4. Литвин В. Еволюція інституту президентства у досучасній політич-
ній історії України: повноваження, роль і місце у системі державного прав-
ління // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громад-
ської організації «Академія політичних наук». 2016. Вип. 4. С. 161–180. 

5. Литвин В. Етапи розвитку та різновиди напівпрезиденталізму в 
Україні (1991–2015 рр.) // Specyfika Procesu Politycznego w Krajach Europy 
Srodkowo-Wschodniej: Czynniki Koncepcyjne i Instytucjonalne: Polsko-Ukrain-
ska Konferencja Naukowa / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i 
Anatoliya Romanyuka. Kutno, 2015. S. 119–124. 

6. Литвин В. Збалансований напівпрезиденталізм: теоретичні особли-
вості, інституційні ризики та позитиви й перспективи реформування в 
Україні // Нова парадигма. 2014. № 125. С. 145–163. 



 
 

220 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 2 (94)
 

7. Литвин В. Напівпрезидентська система правління: конституційно-
правові виклики та перспективи для України на фоні світового інститу-
ційного досвіду // Всеукраїнська науково-практична конференція: Консти-
туція України: політико-правові виклики і перспективи. 26 червня 2014 р. 
Львів: ЛНУ ім. І. Франка. С. 38–63.  

8. Литвин В. Напівпрезидентська система правління у контексті рес-
публіканської форми правління: типологізація, конституційно-правові і полі-
тичні виклики та перспективи реформування в Україні // Studium Europy 
Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w 
Kutnie. 2014. Nr. 2. S. 156–181. 

9. Литвин В. Теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви 
збалансованого напівпрезиденталізму й перспективи його реформування в 
Україні // Studia Politologica Ucraino-Polona («Українсько-польські політоло-
гічні студії»). 2015. № 5. С. 45–54. 

10. Литвин В. Теорія та практика когабітації в напівпрезидентських 
системах Європи // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2011. 
№. 4. С. 140–149. 

11. Мацієвський Ю. Інволюція конституціоналізму і квазі-авторитарний 
режим в Україні // Вибори та демократія. 2011. №. 3. С. 49–56.  

12. Мацієвський Ю. Інституційна пастка для України: проблема 
політичного виживання еліти в слабкій державі // ZAXID.NET. 16 серпня 
2015 р. URL: https://zaxid.net/institutsiyna_pastka_dlya_ukrayini_n1362175 (дата 
звернення: 01.14.2018). 

13. Панчак-Бялоблоцка Н. Уряди меншості в європейських парламент-
ських демократіях: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 481 с.  

14. Сидорчук О. Третій тип республіканського правління: чи є Україна 
напівпрезидентською республікою? // Наукові записки НаУКМА: Політичні 
науки. 2013. Т. 147. С. 30–34. 

15. Фісун О. Республіка заради спільного майбутнього: Дилеми україн-
ського конституційного транзиту // Вісник ХНУ ім. Каразіна. Серія: «Питан-
ня політології». 2011. № 949 (18). С. 45–52.  

16. Boban D. «Minimalist» concepts of semi-presidentialism: are Ukraine 
and Slovenia semi-presidential states? // Politička misao. 2007. Vol. 44. No. 5. 
P. 155–177. 

17. Chaban N., Vernygora V. Ukraine’s Constitutional «Saga»: Ukrainian 
Media Reflections of the Constitutional Process // TRAMES Journal of the 
Humanities and Social Sciences. 2010. Vol. 14. No. 3. P. 227–249.  

18. Chaisty P., Chernykh S. Coalitional presidentialism and legislative control in 
post-Soviet Ukraine // Post-Soviet Affairs. 2015. Vol. 31. No. 3. P. 177–200. 

19. Cheibub J., Martin S., Rasch J. The Investiture Vote and the Formation of 
Minority Parliamentary Governments // Presented at the workshop on The 
Importance of Constitutions: Parliamentarism, Representation, and Voting Rights. 
Istanbul, 2013. 24 p. 



 

221 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

20. D’Anieri P. Understanding Ukrainian Politics: Power, Politics and Insti-
tutional Design. Routledge: M. E. Sharp, 2007. 312 p. 

21. Kirsch I. Ukraine Needs a «2004 plus» Constitution // EurActiv. February 
17, 2014. URL: https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/opinion/ukraine-
needs-a-2004-plus-constitution/ (дата звернення: 01.14.2018). 

22. Kudelia S. If Tomorrow Comes: Power Balance and Time Horizons in 
Ukraine’s Constitutional Politics // Demokratizatsiya. 2013. Vol. 21. No. 2. 
P. 151–178. 

23. Louwerse T. Unpacking «positive» and «negative» parliamentarism // 
Paper presented at the workshop «The Evolution of Parliamentarism and Its 
Political Consequences» of the European Consortium of Political Research. 
Salamanca, April 10–15, 2014. 18 p. 

24. Matsuzato K. Semi-presidentialism in Ukraine: Institutionalist Centrism 
in Rampant Clan Politics // Demokratizatsiya. 2005. Vol. 13. No. 1. P. 45–58. 

25. Olszanski T. Ukrainian Opposition Divided Over the New Constitution // 
OSW Analyses. February 12, 2014. URL: https://www.osw.waw.pl/en/publika-
cje/analyses/2014-02-12/ukrainian-opposition-divided-over-new-constitution (дата 
звернення: 01.14.2018). 

26. Protsyk O. Troubled Semi-Presidentialism: Stability of the Constitutional 
System and Cabinet in Ukraine // Europe-Asia Studies. 2003. Vol. 55. No. 7. 
P. 1077–1095. 

27. Russo F., Verzichelli L. The Adoption of Positive and Negative 
Parliamentarism: Systemic or Idiosyncratic Differences? // ECPR Joint Sessions of 
Workshops. Salamanca, April 2014. 29 p. 

28. Sedelius T. Towards presidential rule in Ukraine: hybrid regime 
dynamics under semi-presidentialism // Baltic Journal of Law & Politics. 2012. 
Vol. 5. No. 1. P. 20–45. 

29. Shugart M., Carey J. Presidents and Assemblies: Constitutional Design 
and Electoral Dynamics. Cambridge University Press, 1992. 316 p. 

30. Tyushka A. A Liberationist Constitution? Maidan’s Revolutionary 
Agenda and Challenges for Constitutional Reform in Ukraine // European View. 
2014. Vol. 13. No. 1. P. 21–28. 

31. Tyushka A. Association Through Approximation: Procedural Law and Po-
litics of Legislative and Regulatory Approximation in the EU-Ukraine Association 
Agreement // Baltic Journal of European Studies. 2015. Vol. 15. No. 1. P. 56–72. 

32. Tyushka A. From Constitutional Volatility to Constitutional Stability: 
Any Chance to Reconcile Constitutionalism and Power Struggle in Ukraine? // 
Historia i Polityka. 2016. Vol. 16 (23). P. 57–71. 

33. Whitmore S. Faction Institutionalization and Parliamentary Development 
in Ukraine // Journal of Communist Studies and Transition Politics. 2003. Vol. 19. 
No. 4. P. 41–64. 

34. Zelinska O. Who were the Protestors and What did They Want? // 
Demokratizatsiya. 2015. Vol. 23. No. 4. P. 379–400. 



 
 

222 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 2 (94)
 

Максим Фурманюк 
 
 

КОНЦЕПТИ ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ  
У ПРОГРАМАХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НАПЕРЕДОДНІ 

ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
 

У статті з’ясовано специфіку розуміння концептів держав-
ницької ідеології в Україні політичними партіями, чиї кандидати 
балотувалися на весняних парламентських виборах 1990 р. до 
останнього скликання Верховної Ради Української Радянської 
Соціалістичної Республіки (далі – УРСР). Встановлено, що у всіх 
партійних програмах обґрунтовується суверенітет Української 
держави, деякі містять поняття, близькі до ідеологем «національ-
ного інтересу» та «соборності». Водночас, наявні відмінності 
між формулюваннями цих концептів державницької ідеології 
зумовлені ставленням до інституційних практик тоталітаризму. 

Ключові слова: державницька ідеологія, програмні позиції 
партій, парламентські вибори 1990  р. в Україні. 

M. Furmanyuk. State-building ideological concepts in the 
manifestos of political parties on the eve of the independence 
proclamation in Ukraine. This article examines the peculiarity of the 
Ukrainian version of state-building ideology formulated in 1989-1990 
in the manifestos of political parties participating in 1990 
parliamentary elections to the latest convocation of the Verkhovna 
Rada of Ukrainian Soviet Socialist Republic. On the one hand, some 
common state-building ideological concepts (such as national interest, 
sovereignty of Ukraine) are found out in all parties’ manifestos of that 
time. On the other hand, with regard to totalitarian institutional 
practices, two evidently different programmatic positions are revealed. 

Key words: state-building ideology, parties’ programmatic po-
sitions, parliamentary elections 1990 in Ukraine. 
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Період незалежності України на сьогодні триває вже понад 
чверть століття. Проте досі не артикульованими залишаються 
конкретні ідеологеми української державницької ідеології, яка, 
тим не менше, не перестає формуватися. Вітчизняні вчені доклали 
чималих зусиль для дослідження проблематики розвитку ідеології 
державотворення в Україні, як також дотичних і суміжних тем. У 
цьому напрямі велике значення мають напрацювання таких учених, 
як: В. Геєць, І. Сікора, І. Гавриленко, М. Михальченко, П. Ситник, 
Ю. Римаренко, Н. Козак, В. Ковтун, О. Волков, В. Кізіма, 
Н. Каліна, П. Валігурський, С. Вовканич, Г. Касьянов, М. Пірен, 
В. Медведчук, М. Павловський. Проблеми еволюції та структури 
ідеологій торкалися російські науковці Т. Алексєєва, К. Гаджиєв, 
В. Коваленко, М. Ільїн, Г. Водолазов, М. Горшков. 

Мета статті: з’ясувати особливості розуміння концептів 
державницької ідеології у програмах українських політичних 
партій 1989 – 1990 рр. 

Основна частина. Усі без винятку політичні сили, які брали 
участь у виборах навесні 1990 р., приділили значну увагу, фор-
мулюючи свої ідеологічні позиції, центральному для української 
державницької ідеології концепту «державного суверенітету». Не 
є винятком, зокрема, і переможець цих виборів – правляча про-
тягом попередніх десятиліть в УРСР Комуністична партія України 
(КПУ). 

«Програмні принципи діяльності Компартії України», що 
були затверджені Постановою XXVIII з’їзду партії [1], першим 
серед шести орієнтирів КПУ визначили «утвердження суверенної 
української державності», яке, однак, «може бути досягнуто лише 
за умови утвердження державного суверенітету України в 
оновленому Союзі рівноправних соціалістичних держав» (пів-
жирний шрифт є в оригіналі – М. Ф.) [2, c. 48]. У розділі ІІІ «До 
правової суверенної української державності» КПУ роз’яснювала 
своє розуміння державного суверенітету України як «повновладдя 
народу України, верховенство, самостійність, повнота і неподіль-
ність його влади на своїй території» [2, c. 48] – це формулювання 
вживалося також для визначення поняття «суверенної української 
державності» у окремій Резолюції, яка була затверджена на цьому 
самому з’їзді наприкінці червня 1990 р. [3]. 
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Водночас, аналізуючи ідеологічні позиції комуністів за інши-
ми напрямами політики, з’ясовуємо обмежений характер їх бачен-
ня державного суверенітету України. Наприклад, для реформу-
вання економіки республіки партія пропонує утверджувати дер-
жавний суверенітет поряд зі встановленням нового типу зв’язків у 
народногосподарському комплексі СРСР [2, c. 51], а у оборонній 
сфері КПУ виявляла солідарність із лінією Комуністичної партії 
Радянського Союзу (КПРС), заявляючи: «Ми – за єдину, оновлену 
Радянську Армію» [2, c. 56]. 

За результатами весняних виборів 1990 р. другим за рівнем 
парламентського представництва після КПУ був Народний Рух 
України (НРУ) [4; 5], хоча формально лідери цієї організації бало-
тувалися як безпартійні. Подібно до КПУ, рухівська ідеологія 
зразка 1989 р. не виходила за межі «ленінських засад справжньої 
федерації суверенних союзних республік» [6, с. 32], однак 
програма НРУ 1989 р. мала свою специфіку. 

По-перше, дуже детально визначений державний суверенітет 
у економічній сфері. Зокрема, НРУ: а) виступав «за зміну струк-
тури народного господарства України, деформованої союзними 
відомствами» [6, с. 25]; б) декларував необхідність усунути та 
демонтувати усі наслідки бюрократично-централістської сваволі в 
управлінні економікою СРСР, які «звели майже нанівець економіч-
ний суверенітет Української РСР» [6, с. 30]; в) пропонував скоро-
чувати капіталовкладення у добувні галузі, вказуючи на те, що 
«відсутність платності за природні ресурси дозволяє союзним 
відомствам демагогічно твердити про економічність і високу рен-
табельність тих чи інших виробництв, оскільки в таких витратах 
не враховується вартість землі та інших природних ресурсів» [6, 
с. 34]. Згідно з програмою НРУ, користуватися землями, водою, 
повітряним простором, корисними копалинами, енергоресурсами, 
шляхами комунікації та підприємствами України загальносоюзні 
відомства чи їх республіканські представництва можуть тільки з 
дозволу уряду республіки, який формується за підсумками вільних 
і загальних виборів [6, с. 24]. 

По-друге, досягнення державного суверенітету, власне, і 
пов’язується з результатами народного волевиявлення. Формулю-
ючи своє розуміння суверенітету, НРУ відштовхувався від концеп-
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ції прав людини: «НРУ виходить з істини, що саме вільна людина, 
як суверенна частка суверенного народу, є джерелом права» [6, 
с. 27]. Водночас, мета рухівців – «домагатися справжнього 
суверенітету України», яка розтлумачена у одному із програмних 
завдань як створення «умов для переходу від народовладдя на 
словах до реального повновладдя народу на Україні» [6, с. 24]. 
Найбільш яскраво зв’язок між результатами виборів і державним 
суверенітетом був відображений у виборчому маніфесті НРУ: «Від 
того, кого ми оберемо, залежить, чи стане Україна вільною 
суверенною державою, спроможною забезпечити своєму народові 
матеріальний і духовний добробут, чи вона і надалі залишиться 
політичною, економічною та культурною провінцією центральних 
відомств» [7, с. 156]. 

У програмах інших політичних партій, таких як Українська 
республіканська партія (УРП), Демократична партія України 
(ДемПУ), Ліберально-демократична партія України (ЛДПУ), 
Народна партія України (НПУ), Українська християнсько-демо-
кратична партія (УХДП), Партія демократичного відродження 
України (ПДВУ), – розуміння «державного суверенітету» є близь-
ким за змістом до рухівських ідей. Наприклад, у програмі НПУ 
суверенітет України розуміється як «право вибору своєї політичної 
системи та визнання, що земля та її надра є власністю України» [8, 
c. 82]. При цьому, концепт розглядався більшістю з цих партій 
лише з позицій повної незалежності України. Тим не менше, не у 
всіх програмах була присутня ідеологема «державного суве-
ренітету» – Соціал-демократична партія України (СДПУ) та Об’єд-
нана соціал-демократична партія України (ОСДПУ) концепт не 
згадували зовсім. Водночас, деякі з партій виступили у 1990 р. за 
оновлений союз з іншими радянськими республіками. Наприклад, 
ПДВУ запропонували створення асоціації суверенних держав для 
спільного вирішення завдань у таких сферах, як транспорт, зв’я-
зок, охорона навколишнього середовища, наука і навіть колек-
тивна безпека та енергетика [9, c. 114].  

Інші складові державного суверенітету України, зокрема обо-
ронна, чіткіше сформульовані у програмах ЛДПУ, НПУ і УРП. 
Зокрема, ЛДПУ висунула вимогу професійної армії, яка розгля-
далася як «один з гарантів державного суверенітету», що «підпо-
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рядковується тільки верховній владі України» [10, c. 114]. 
Аналогічне положення містить також і програма НПУ [8, c. 84]. 
Представлена декількома народними депутатами у Верховній Раді 
1990 – 1994 рр., УРП теж вважала професійні збройні сили 
гарантією незалежності і йшла навіть ще далі, поширюючи 
державний суверенітет України не тільки на армію, а й на фінан-
сову систему: «На шляху від колоніальної економіки до незалеж-
ної необхідно створити Державний банк України, власну валютно-
фінансову систему, у тому числі грошову одиницю» [11, c. 42 – 
43]. У цьому контексті варто зазначити один цікавий факт: поняття 
«нейтралітету», яке згодом стало чільним для оборонної політики 
України, було упроваджене ще до здобуття незалежності – у 
програмі Партії зелених України 1990 р. [12, c. 95]. 

Інша базова ідеологема державницької ідеології – «національ-
ний інтерес» – у програмних документах політичних партій є 
менш висвітленою, ніж концепт «державного суверенітету», і 
сформульована переважно як «інтерес республіки». Зокрема, 
таким поняттям оперують партійні маніфести КПУ, НПУ та НРУ 
[2, с. 52; 6, с. 32; 7, c. 84]. Щоправда, у програмі НРУ згадуються 
також «інтереси українського народу» [6, с. 33] та «інтереси 
українців поза нашою республікою» [6, с. 25], у програмі УРП – 
«інтереси Української держави» [11, c. 43], тоді як у Програмних 
принципах КПУ є відсилання до корпоративних інтересів партій-
ної організації: «Власність Компартії України, економічна діяль-
ність є матеріальною основою її самостійності, засобом захисту 
інтересів комуністів» [2, с. 59]. У програмі Української народно-
демократичної партії (УНДП) концепт «інтересу» взагалі постає у 
негативному значенні: «Уряд УРСР, обстоюючи інтереси союзної 
та республіканської партократії, був співучасником геноциду 
проти народу України, пограбування її національних природних та 
культурних багатств» [13, c. 76] (курсив мій – М. Ф.). 

У цьому контексті цікавим є ідеологічне розмежування між 
двома соціал-демократичними партіями, які по-різному розуміли 
поняття «інтересу» – йдеться про утворені внаслідок розколу в 
1990 р. СДПУ (парламентська партія, що отримала депутатські 
мандати на виборах 1990 р.) та ОСДПУ (не мала жодного пред-
ставника у парламенті). Якщо для першої з них чільним 
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ідеологічним концептом був «інтерес суспільства», «загально-
національний інтерес» [14, c. 54 – 55], то у короткій програмі 
ОСДПУ містилася лише одна дуже суперечлива як для соціал-
демократичної ідеології формула (більш характерна для лібера-
лізму) – «примат інтересів конкретної особи над інтересами будь-
якої групи» [15, c. 76]. 

Певна увага у партійних документах була приділена концепту 
«соборність», що своїми витоками сягає подій, коли відбулася 
злука Галичини, Буковини і Закарпаття з іншою частиною Украї-
ни. У програмі ДемПУ він винесений окремим абзацом і тлума-
читься таким чином: «СОБОРНІСТЬ. Українська самостійна 
держава становить єдину та неподільну цілісність» [16, c. 123]. 
Рухівці ж навіть вдалися до втілення цієї ідеї у масову акцію, т. зв. 
«живого людського ланцюга» між Києвом і Західною Україною 
вздовж автомагістралі через міста Житомир, Новоград-Волин-
ський, Рівне, Дубно, Тернопіль, в якій 22 січня 1990 р. взяли 
участь близько 450 000 осіб [17, c. 162]. Напередодні вищий 
керівний орган НРУ прийняв окрему ухвалу щодо соборності, 
визначивши її як «єдність народу України та його держави і всіх 
українських земель» (курсив мій – М. Ф.) [18, c. 161]. Таке 
формулювання надало у 1989 р. цьому концепту державницької 
ідеології значення єдності України не лише у територіальному 
розумінні, а й як нації-держави. 

Не визначене відкрито, але містилося імпліцитно поняття 
«соборності» і в інших програмах, зокрема, у Програмних прин-
ципах КПУ, де підкреслювалося: «Саме в Українській Радянській 
Соціалістичній Республіці здійснилася віковічна мрія українців – 
возз’єднання в єдиній державі» [2, c. 47]. Заява щодо терито-
ріальної цілісності була у лібералів: «ЛДПУ стоїть за збереження 
існуючих державних кордонів України» [10, с. 106]. 

Отож, учасники парламентської кампанії 1990 р. обґрунто-
вували концепти державницької ідеології, такі як «державний 
суверенітет», «національний інтерес», «соборність». Відмінності у 
формулюваннях цих ідеологічних понять вказують на різне 
ставлення до минулого, зокрема, до неформальних інститутів тота-
літарного режиму, стосовно яких розійшлися погляди правлячої 
КПУ та інших партій. 
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У своїх Програмних принципах 1990 р. КПУ вважала потріб-
ною політизацію силових структур: «Компартія України виступає 
за повну реалізацію права комуністів Збройних сил СРСР, 
правоохоронних органів, Комітету державної безпеки (далі – КДБ) 
об’єднуватись у первинні організації, брати участь у політичній 
діяльності», – і, при цьому, КПУ залишається у складі «єдиної 
КПРС» [2, c. 57–58]. Хоча згідно з текстом свого маніфесту 
комуністи більше не згадували ані КДБ, ані інші правоохоронні 
органи, однак очевидним є прагнення керівної верхівки тогочасної 
України утвердити у своїй програмі збереження загальносоюзної 
партійної і силової вертикалей, які є типовими взаємопов’язаними 
інструментами тоталітарної влади. 

Програми інших політичних партій містили положення, про-
тилежні за змістом до ідей КПУ. Наприклад, ЛДПУ пропонувала 
створення контрольного інституційного механізму, що запобігав 
би участі силових структур (армії) у внутрішній політиці [10, 
c. 106]. Програма НПУ містила пряму вимогу «департизації армії» 
[8, c. 84]. Інші викладали власне бачення з цього питання ще кон-
кретніше. Наприклад: «УРП домагатиметься заборони службовцям 
усіх правоохоронних органів та військовослужбовцям української 
армії належати до будь-якої політичної партії» [10, c. 41]. 
Програма УХДП (яка також здобула парламентське представ-
ництво на виборах 1990 р.), містили аналогічний заклик, поши-
рюючи департизацію на суд і прокуратуру [19, c. 106]. УРП і 
УХДП виступили також за позбавлення КДБ функцій політичної 
поліції з подальшою його реорганізацією у орган захисту Кон-
ституції України (УРП [11, c. 41]) чи лише розвідки і контр-
розвідки (УХДП [19, c. 23]). 

Ідеологія багатьох тогочасних партій не торкалася питань 
зовнішньої безпеки. Однак їхня увага зосереджена на загрозах для 
внутрішньої безпеки від усталених у тоталітарному Радянському 
Союзі неформальних інститутів. Зокрема, корупція, протекціонізм, 
«телефонне право» визначені як об’єкт боротьби НРУ [6, с. 25]. 
Ухвалити закони, які б лімітували корупцію та економічний 
монополізм, пропонували і ліберали [10, с. 106]. У дуже детальній 
та об’ємній програмі СДПУ сказано: «Тоталітаризм не приносить 
свободи і прав, а лише зрівнює всіх у безправ’ї, не ліквідує 
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злиденність, а низводить трудящих до цього стану» [14, с. 51]. 
УХДП звернула увагу на «насильне вилучення продуктів хар-
чування центром по надзвичайно низьких цінах» [19, с. 27]. 
Українська селянсько-демократична партія згадувала такі явища 
економіки, як «відчуження людини від основних засобів вироб-
ництва, перетворення годувальників країни – селянства – у кріпа-
ків» [20, с. 65]. ЛДПУ теж зазначала у програмі, що «найбільшим 
злом тоталітарного режиму стало зневажання прав і свобод 
особистості, приниження людської гідності», згадуючи при цьому 
придушення ініціативи, безвідповідальне використання природних 
ресурсів, централізований і тому волюнтаристський розподіл 
продукції, знищення громадянського суспільства [10, с. 102]. 

Щодо репресивної міграційної політики висловилися ідеологи 
ДемПУ та УРП, наголошуючи, зокрема, що перша «виступає за 
повну реабілітацію депортованих і репресованих народів» [16, 
с. 124], а «УРП підтримує право кримських татар на організоване 
повернення до Криму і на їх політичну автономію в складі 
України» [11, с. 43]. Програма НРУ 1989 р. наводила як недопус-
тимі практики залякування інакомислячих та переслідування за 
переконання. Водночас, щодо недавніх репресій, рухівська прог-
рама наповнена такими конкретними вимогами: «НРУ домагається 
публічного перегляду справ усіх громадян УРСР, засуджених у 
період застою з політичних чи релігійних мотивів, і притягнення 
до судової відповідальності організаторів та виконавців інсцені-
зованих справ» [6, с. 28]. УХДП ж пропонувала визнати «незакон-
ними і злочинними всі акції тоталітаризму проти церков і конфесій 
і відшкодувати їм усі моральні та матеріальні збитки» [19, с. 25]. 
УРП у своїй програмі говорила про руйнування громадянського 
суспільства державно-партійною системою, яке «паралізувало 
самостійне життя соціальних і політичних груп» [11, с. 40]. У 
Декларації програмних принципів СДПУ також згадувався радян-
ський «репресивний апарат», а тоталітарний режим безпосередньо 
протиставлявся соціал-демократії і розглядався як приречений на 
кризу: «Перемога тоталітаризму означала розгром соціал-демо-
кратії … Зведений на насильстві тоталітарний режим рано чи пізно 
повертається до того, з чого почав – до загальної кризи» [14, с. 51]. 
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Висновки. Партії-учасниці політичної боротьби наприкінці 
80-х – на поч. 90-х рр. ХХ ст. у своїх програмах окреслили клю-
чові концепти державницької ідеології України як окремого 
політичного суб’єкта – «державний суверенітет», «національний 
інтерес», «соборність». Ці ідеологеми були спільними для програм 
усіх політичних сил, представлених у Верховній Раді УРСР остан-
нього скликання. Водночас, позиція КПУ щодо державного су-
веренітету України містили обмеження у сферах економіки і 
безпеки. Відмінності між платформою комуністів 1990 р. та усіма 
іншими програмними документами, однак, стосувалися передусім 
неформальних, зокрема репресивних, практик здійснення політики 
у тоталітарному СРСР. 
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Оксана Кукуруз 
 

НАУКОВА ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ  
ПОЛІТИКИ І ПРАВА ЯК НЕОБХІДНА  

УМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 
У статті наведено характеристики політики і права в Украї-

ні, проаналізовано концепції, які містять наукові розробки щодо 
вдосконалення політики і права, визначено наукові дисципліни, які 
комплексно розглядають взаємодію політики і права та передба-
чають тенденції її розвитку. Встановлено, що в Україні існують 
наукові розробки, які здатні забезпечити збільшення впливу об’єк-
тивних чинників на право, розвивається наукова дисципліна, 
спрямована на якісне покращення політики – політичне прогнозу-
вання. На думку автора, проблема полягає у відсутності бажання 
влади використовувати зазначені напрацювання. У зв’язку з цим 
актуальною є концепція Л. Петражицького, що містить обґрун-
тування політики права, одним із завдань якої вважається вдо-
сконалення думок, поведінки, практичної діяльності людей. 

Ключові слова: політика, право, вдосконалення законо-
давства, правова політика, законодавча політика, політика права, 
політичне прогнозування. 

Oksana Kukuruz. Scientific basis of improve policy and law as a 
necessary condition for efficient development in Ukraine. 
Characteristics of politics and law in Ukraine, concepts that include 
scientific developments for policy and law improvement, scientific 
disciplines that comprehensively examine the interaction between 
poliсy and law and predict trends in its development are considered in 
this article. It was found that in Ukraine there are scientific develop-
ments that allow to increase the influence of objective factors on the 
law, scientific discipline is being developed, aimed at qualitative 
improvement of the policy – political forecasting. According to the 
author, the problem is not the desire of the authorities to use these 
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developments. In connection with this, the concept of L. Petrazycki – 
policy of law, is relevant. One of it tasks is to improve thoughts, 
behaviours, actions of people. 

Key words: poliсy/politics, law, improvement of legislation, legal 
policy, legislative policy, poliсy of law, political forecasting. 

 
Політика і право є тими явищами, які проникають майже у всі 

сфери суспільного життя. Зміст, цінності, принципи, закладені в 
цих двох найважливіших регуляторах, впливають на розвиток 
країни. Політика і право зумовлені соціокультурними особливос-
тями кожної країни, геополітичними чинниками, а в періоди сус-
пільних трансформацій значною мірою залежні від суб’єктів, які 
мають найбільше повноважень у сфері прийняття політичних 
рішень і правотворенні. За умов, коли попередній режим втратив 
свою спроможність управляти суспільними відносинами, а нові 
правила ще не сформувалися, на перший план часто виходять 
суб’єктивні, а не об’єктивні засади формування політики і права. 
Численні наукові дослідження трансформаційних процесів в 
Україні свідчать, що в процесі державотворення саме суб’єктивні 
чинники часто домінують над об’єктивними. Власне тому через 
27 років реформування політичної і правової систем Україна ще не 
стала економічно потужною, ефективною державою, хоча має для 
цього достатньо і матеріальних, і людських ресурсів. Таким чином, 
нагальною є потреба дослідити наукові напрацювання, що сприяти-
муть посиленню впливу об’єктивних чинників на політику і право. 

Наукових напрацювань щодо таких суспільних явищ, як 
політика і право, є чимало у межах кожної з дисциплін – політо-
логії і правознавства. Значно менше можна знайти публікацій, в 
яких ці явища розглядаються комплексно, аналізується їх вплив на 
розвиток України. Серед таких варто відзначити Ю. Шемшученка, 
О. Ющика, В. Горбатенка, М. Теплюка, В. Риндюк, О. Минькович-
Слободяник. Метою цієї статті є визначити теоретико-прикладні 
аспекти вдосконалення політики і права, які сприятимуть ефектив-
ному розвитку України. Завдання полягають у наведенні характе-
ристик політики і права в Україні; аналізі концепцій, які включа-
ють наукові розробки, спрямовані на вдосконалення політики і 
права; визначенні наукових дисциплін, які комплексно розгля-
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дають взаємодію політики і права та передбачають тенденції її 
розвитку. 

Характеристику стану політики і права в Україні у своїх 
численних дослідженнях дають українські правники. Зокрема, 
аналізуючи політичні та юридичні події в Україні в період кінця 
2004 – початку 2007 років, Ю. Шемшученко, О. Ющик доходять 
висновку, що в нашій країні існує «правовий нігілізм, неповага до 
закону і права, панування так званої «політичної доцільності» у 
вирішенні суспільних питань» [1, c. 6]. Зміна організації діяльності 
державної влади, за їхніми спостереженнями, асоціюється з бо-
ротьбою різних політичних сил за владу. Науковці зазначають, що 
ця політична боротьба визначає зміст сучасного політичного 
процесу в Україні, впливає на правову форму цього процесу, 
підпорядковує право і Конституцію потребам боротьби за владу. 
Ю. Шемшученко і О. Ющик наголошують, що у співвідношенні 
«політика» і «право» акценти необхідно змістити у напрямі права. 
Для цього, на їхню думку, необхідне «наукове уявлення про право 
і політику, розуміння сутності цих явищ, їх суспільної природи, 
пізнання їх як необхідних феноменів історичного розвитку [1, c. 7]. 

Загалом погоджуючись з визначенням стану політики і права 
правниками, і особливо з необхідністю наукових підходів до цих 
явищ, варто зробити деякі застереження. Із аналізу змісту цієї 
публікації випливає, що право ними розглядається як апріорі 
позитивне явище, зміст і призначення якого у конкретний період 
суспільного розвитку певні суб’єкти змінили з метою досягнення 
владних цілей. А політика – як негативне явище, бо асоціюється 
лише з конкретною практичною діяльністю цих суб’єктів. Поза 
увагою вчених залишається той факт, що поняття «політика» може 
означати не лише боротьбу за владу (англ. «politics»), а й 
програму, принципи, цілі розвитку суспільства (англ. «policy»). 
Якщо до уваги береться аксіологічний підхід до визначення права – 
загальнолюдська цінність, то й політику треба сприймати як 
мистецтво управління суспільними справами. Право у юридичних 
дослідженнях часто розглядається як явище з певним набором 
стійких характеристик, а політика натомість розглядається в дина-
міці. За таких умов право також повинно розглядатися в динаміці, 
з конкретними прикладами правотворення, правореалізації. 
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Характеристику діяльності українського парламенту з одно-
часним наданням науково обґрунтованих рекомендацій для її 
покращення надає український правник М. Теплюк. Серед сут-
тєвих недоліків він називає «надмірну політизацію роботи 
законодавчого органу, що істотно деформує організацію законо-
давчої діяльності, а отже, і формування національного зако-
нодавства» [2, c. 51]. На його думку, необхідно розмежувати 
політичну і суто організаційну складові у роботі парламенту 
України. Науковець пропонує створити Раду фракцій, яка б 
напрацьовувала політичні рішення (визначала загальні питання 
роботи парламенту, пріоритетні питання, досягала політичних 
домовленостей між фракціями з різних питань тощо), і Президію 
Верховної Ради України, яка б вирішувала організаційні питання 
роботи парламенту, з урахуванням пропозицій комітетів. По-
силення ролі комітетів у організаційних питаннях, на думку 
науковця, повинно зменшити політизацію цих питань. 

На основі багаторічного досвіду роботи в апараті Верховної 
Ради України та наукових досліджень М. Теплюк дає низку 
пропозицій, які можуть стати науковою основою системної, 
комплексної, теоретично осмисленої парламентської реформи в 
Україні. Серед таких – закріплення постійного переліку комітетів з 
визначенням предметів їх відання (зніме проблему політизованого 
«поділу портфелів»); закріплення права законодавчої ініціативи за 
главою держави, урядом, Верховним Судом України і групою 
народних депутатів України, не меншою за чисельність найменшої 
депутатської фракції (групи) (зніме проблему величезної кількості 
законопроектів, що необґрунтовано перевантажують роботу 
парламенту); створення тематичних робочих груп, які б відпо-
відали за якісне, науково-експертне, юридичне та лінгвістичне 
забезпечення підготовки законопроекту. М. Теплюк наголошує на 
важливості практичного значення суспільних наук у процесі 
реформування інститутів публічної влади в Україні, зокрема, 
визначенні ними науково обґрунтованих методологічних засад 
необхідних реформ [3, c. 22]. 

О. Ющик розробив орієнтовну модель комплексної системи 
управління законодавчим процесом. Він називає її «управлінським 
механізмом» єдиної системи державного управління суспільством, 
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що може забезпечити узгоджену та ефективну роботу всіх учас-
ників національного законодавчого процесу для досягнення його 
цілей. Цей «механізм», на думку науковця, повинен включати: 
визначення цільових орієнтирів (побудову «дерева цілей») управ-
ління законодавчим процесом, його функціональної структури, 
формування організаційної структури управління, застосування 
комплексу методів і технологій здійснення управлінської діяль-
ності, забезпечуючи цілеспрямованість, системність та економіч-
ність управління законодавчим процесом, сприяючи підвищенню 
рівня наукової обґрунтованості управлінських рішень, втілюючи 
світовий досвід у сфері управління, раціонально сполучаючи реко-
мендаційні та обов’язкові вимоги до законотворення [4, c. 31 – 32]. 

Покращенню якісного стану законодавства значну увагу при-
діляє український науковець В. Риндюк. Для позначення такої 
діяльності вона пропонує вживати поняття «удосконалення 
законодавства», в межах якого виділяє два види – «упорядкування 
законодавства» і «новелізацію законодавства». Перший вид діяль-
ності науковець пов'язує з усуненням двозначності, невиправ-
даного дублювання нормативно-правових положень, ліквідацією 
прогалин та протиріч у правовому регулюванні суспільних відно-
син, уніфікацією термінології, скасуванням недіючих, віджилих 
нормативних положень, об’єднанням однорідних нормативно-
правових актів, їх систематизацією, уточненням та конкретизацією 
(деталізацією) нормативних положень тощо. Другий – зі створен-
ням нових юридичних норм, що відбувається в тих випадках, коли 
суспільні відносини раніше не регулювались і необхідність у 
цьому виникає вперше [5, c. 38]. 

Значну увагу В. Риндюк приділяє також поняттю, формам, 
видам і реалізації законодавчої техніки в Україні. Остання є видом 
юридичної техніки і визначається В. Риндюк як система мовних та 
логічних прийомів, методів, юридичних процедур і спеціально-
юридичних засобів законодавчої діяльності державного апарату з 
вироблення юридичних норм у формі положень законодавчих 
актів з метою встановлення належного правопорядку в суспільстві. 
Науковець визнає, що застосуванню законодавчої техніки повинна 
передувати законодавча політика, яка, власне, «визначає те, які 
суспільні відносини потребують правового регулювання, і якого 



 

237 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

саме; а за допомогою законодавчої техніки це визначення реалі-
зується юридико-технічно у вигляді юридичних норм у положен-
нях законодавчих актів, тобто здійснюється переклад політики на 
мову права» [6, c. 213]. 

Більш широким поняттям, яке включає в себе законодавчу 
політику, є правова політика. Виходячи із етимології слів, остання 
інколи розуміється як політика, що здійснюється на основі права, 
правовими методами. Однак частіше під цим поняттям розуміють 
політику в сфері права. Український правник О. Минькович-
Слободяник правову політику визначає як комплекс ідей, завдань, 
програм, цілей, принципів, установок, які реалізуються у сфері дії 
права, мають наукове підґрунтя і об’єктивно потребують упоряд-
кування публічною владою [7, c. 172]. 

Як бачимо, такий суб’єкт, як публічна влада, відповідає за 
зміст і принципи правової політики в державі. Водночас, у харак-
теристиках стану політики і права, які наводилися на початку 
статті, зазначалося, що саме влада знижує якість законодавства, 
політизує правові, організаційні питання. Ймовірно, проблема 
полягає в тому, щоб змусити політиків, правників, представників 
публічної влади розуміти наслідки їх рішень і дій. Зазначеними 
засобами володіють такі наукові дисципліни, як політика права, 
юридичне і політичне прогнозування.  

У науковій літературі вважається, що першим запропоновував 
і методологічно обґрунтував необхідність існування окремої науки 
«політики права» польський і російський учений Л. Петражицький 
[8, c. 194], який, до речі, юридичну освіту здобув в Україні. На 
його думку, «сутність проблем політики права полягає в науково 
обґрунтованому передбаченні наслідків, яких належить очікувати 
у разі впровадження певних правових положень і у опрацюванні 
таких принципів, впровадження яких до системи чинного права 
законодавчим шляхом (чи іншим, наприклад, у міжнародній сфері) 
стало б причиною певних бажаних результатів» [9, c. 13]. Право, в 
розумінні Л. Петражицького, є психічним чинником суспільного 
життя. «Його дія полягає, по-перше, у збудженні чи пригніченні 
стимулів до різних дій і утримань (мотиваційна або імпульсивна 
дія права), по-друге, у зміцненні і розвитку одних схильностей і 
рис людського характеру, ослабленні і викоріненні інших, 
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загалом у вихованні психіки народу в належному до характеру і 
змісту чинних правових норм напрямі (педагогічна дія права). 
Відповідно до цього завданням політики права є: 1) раціональне 
керування індивідуальною і масовою поведінкою з допомогою 
відповідної правової мотивації; 2) вдосконалення людської психі-
ки, очищення її від зловмисних, антисуспільних схильностей, при-
щеплення і зміцнення протилежних схильностей» [10, c. 21]. 

Право повинно сприяти досягненню визначених суспільних 
цілей. Л. Петражицький вважав, що законодавець має бути ра-
ціональним. Він повинен враховувати рівень культурного і циві-
лізаційного розвитку певного суспільства та багато інших чин-
ників, у тому числі те, «на якому рівні розвинені в певному сус-
пільстві чесність, ощадливість, економія, освіта, яким є стан і роз-
поділ національного багатства, яким є розвиток кредиту, обміну, 
комунікації тощо» [11, c. 170]. Згодом учні й послідовники ідей 
Л. Петражицького розвинули його концепцію політики права. 
Зокрема, польські вчені К. Опалек і Є. Врублевскі виокремили три 
розділи політики права – політику cтворення права (створення 
норм достатньо загальних і абстрактних, які повинні слугувати 
реалізації закладених законодавцем цілей); політику застосування 
права (прийняття таких рішень застосування права, які б реалізу-
вали закладені цілі, коли правові норми залишають певний зазор 
для прийняття рішень); політику реалізації права (використання 
прав та повноважень, наданих з метою отримання певних сус-
пільних наслідків) [12, c. 14]. 

До оригінальної концепції наукової політики права, яку ще 
наприкінці ХІХ ст. розробив Л. Петражицький, починають активно 
звертатися представники різних дисциплін, зокрема, філософії 
права, теорії права, соціології права [13]. Правники, що розгля-
дають концепцію політики права, не завжди вказують на значення 
поняття «політика». З аналізу цієї концепції випливає, що йдеться 
про політику як програму, принципи, цілі розвитку суспільства, 
тобто її змістовну частину (англ. «policy»). Політологи також 
повинні аналізувати концепцію політики права, зробити свій 
внесок до її розвитку і практичної реалізації. 

На сьогодні в українській науковій літературі концепція 
Л. Петражицького про політику права згадується вкрай рідко. 
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Питання, пов’язані з передбаченням дії правових актів, роз-
глядаються в межах юридичного прогнозування. Однак комплек-
сних праць, присвячених цій дисципліні, в Україні також немає, 
вона здебільшого представлена окремими публікаціями. На думку 
українського політолога В. Горбатенка, прогнозування у праві є 
«новим якісним етапом у науковому пізнанні суспільних явищ, а 
тому юридична наука і державна влада повинні виявити необхідне 
піклування про прогностичний метод дослідження державно-
правових явищ» [14, c. 39]. 

Натомість наукове передбачення в сфері політики є більш 
розробленим, принаймні на теоретико-прикладному рівні. Зокре-
ма, у монографії В. Горбатенка «Політичне прогнозування: теорія, 
методологія, практика» (2006) показано місце, роль, засоби про-
гнозування суспільно-політичного розвитку, стратегію і тактику 
внутрішньополітичного прогнозування. Наукове передбачення, на 
думку В. Горбатенка, має важливе значення у політиці, оскільки 
воно пронизує всі сфери суспільного життя, стосується інтересів 
мільйонів людей. Передбачення наслідків політичних рішень є 
надзвичайно важливою умовою стійкого розвитку суспільства – 
підкреслює вчений. «Політика як необхідна й надзвичайно 
важлива складова життєдіяльності людини, з одного боку, є не 
запланованим наперед, а стихійним витвором історії, кінцеві ре-
зультати якого незмінно розходяться з первісними задумами, але, з 
іншого – лише чітке регулювання політичного розвитку здатне в 
перспективі принести позитивні результати» [15, c. 334 – 335]. 
Одним із різновидів наукового передбачення є політичне 
прогнозування, яке розглядається як «багатогранна і різноаспектна 
діяльність з проведення спеціальних наукових досліджень і 
розробки прогнозів численних складових політики у сфері їхніх 
різнобічних взаємозв’язків і взаємодій, а також в галузі взаємо-
зв’язків з іншими сферами життєдіяльності суспільства: економіч-
ною, соціальною, духовною» [15, c. 54]. 

Отже, вдосконалення політики і права в Україні потребує 
вирішення таких теоретичних і практичних проблем: 1. Співмірне 
тлумачення політики і права, яке передбачає застосування 
однакового підходу до явищ, що порівнюються. У наведених вище 
характеристиках політика подавалася як негативне явище, оскіль-
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ки розумілася як боротьба за владу (діяльнісний підхід), а право – 
як позитивне явище, бо трактувалося як справедливість (ціннісний 
підхід). 2. Аналізуючи політику і право в період трансформацій, 
необхідно враховувати, що вони активно змінюються, зазнають 
впливу багатьох чинників. Отже, їх необхідно досліджувати в 
динаміці, а не розглядати як константи, які притаманні стабільним 
політичним і правовим системам. 3. В Україні є наукові розробки, 
які здатні забезпечити збільшення впливу об’єктивних чинників на 
право. Це, зокрема, модель комплексної системи управління 
законодавчим процесом, розмежування політичних і організацій-
них складових у роботі парламенту, основні напрями вдоско-
налення законодавчої техніки. 4. В Україні також розвивається 
наукова дисципліна, яка може забезпечити необхідне якісне покра-
щення політики – політичне прогнозування. Проблема полягає у 
відсутності бажання влади використовувати ці напрацювання. У 
зв’язку з цим актуальною є концепція Л. Петражицького – 
політика права, одним із завдань якої вважається вдосконалення 
думок, поведінки, практичної діяльності людей. 

 
_________________________ 
 

1. Шемшученко Ю., Ющик О. Політика, право, конституція // Право 
України. 2007. № 8. С. 6 –8. 

2. Теплюк М. О. Конституційні основи ефективності державної влади в 
Україні в умовах здійснення реформ // Право України. 2015. №5. С. 47 – 53. 

3. Теплюк М. О. Конституційно-правові проблеми організації публічної 
влади в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2008. 28 с. 

4. Ющик О. І. Теоретичні проблеми законодавчого процесу: автореф. 
дис. … докт. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2005. 45 с. 

5. Риндюк В. І. Удосконалення законодавства та його співвідношення з 
найбільш близькими правовими явищами // Юридичний науковий електрон-
ний журнал. 2015. №4. С. 35 – 38. 

6. Риндюк В. І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та 
практика: монографія / відп. ред. Ющик О. І. Київ: Вид-во «Юридична 
думка», 2012. 272 с. 

7. Минькович-Слободяник О. В. Правова політика: стратегічні пріори-
тети і напрями вдосконалення: монографія. Київ: Логос, 2012. 196 c. 

8. Rot H. Elementy teorii prawa. Wyd. 5 zm. Wrocław: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. 289 s. 



 

241 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

9. Petrażycki L., Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii 
emocjonalnej, oprac. Jerzy Lande, wstęp Tadeusz Kotarbiński, posł. Leon Kurows-
ki. PWN, Warszawa, 1959. 492 s. 

10. Petrażycki L. O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego. Z 
dodatkiem o gospodarstwie i o istocie i przesłankach ekonomji politycznej, 
Warszawa: Księgarnia L. Idzikowskiego, 1925. 127 s. 

11. Petrażycki L., Wstęp do nauki polityki prawa, przeł Wiktor Leśniewski, 
posł. Jerzy Kowalski. PWN, Warszawa, 1968. 451 s. 

12. Zirk-Sadowski M. Polityka fiskalna a polityka prawa // Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Iuridica. 2015. Nr. 75. S. 7 – 22. 

13. Див.: Kukuruz O. Polityka tworzenia prawa w pracach polskich prawni-
ków: aspekty politologiczne // Studia Politologiczne. 2015. Vol. 38. S. 219 – 236. 

14. Правова футурологія: предметне поле і перспективи розвитку в 
Україні // Альманах права. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні 
засади. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 
2017. Випуск 8. С. 36 – 40. 

15. Горбатенко В. П. Політичне прогнозування: теорія, методологія, 
практика. Київ: Генеза, 2006. 400 c. 

 
 
 

Борис Дем’яненко, 
Віра Дем’яненко 

 
 

«ПУТІНІЗМ» ЯК РІЗНОВИД АВТОРИТАРНОГО 
ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ 

 
Проаналізовано зміст феномену «путінізм», його сутнісні 

ознаки у політичній, ідеологічній, соціально-економічній і зовніш-
ньополітичній сферах, ідентифіковано головний ресурс підтримки 
режиму В. Путіна, визначено роль російських інтелектуалів у 
процесі неоімперіалізації Російської Федерації, з’ясовано сутність 

                                           
Дем’яненко Борис Леонідович – доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри політології, декан історичного факультету ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  

Дем’яненко Віра Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент, доцент 
кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» 
 



 
 

242 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 2 (94)
 

панівної ідеології, сформованої за часів президентства В. Путіна, 
визначені найближчі аналоги режиму «путінізму». 

Ключові слова: «путінізм», авторитарний політичний ре-
жим, «олігархічний капіталізм», автаркічне суспільство, євразій-
ська цивілізація, «русский мир», непотизм.  

Borys Demyanenko, Vira Demyanenko. «Putinism» as the Kind 
of Authoritarian Political Mode. The content of the phenomenon of 
«Putinism», its essential features in the political, ideological, socio-
economic and foreign-policy spheres are analyzed; the main resource 
of support for Putin’s regime has been identified; the role of Russian 
intellectuals in the process of neo-imperialization of the Russian 
Federation is determined; the essence of the dominant ideology that 
was formed during the time of Putin’s presidency was clarified; he 
closest analogues of the «Putinism» regime are defined. 

Key words: «Putinism», authoritarian political mode, «oligarchic 
capitalism», autarkic society, Eurasian civilization, Pax Russica, 
nepotism. 

 
Встановити, від чого залежить роль особистості в історії: від 

неї самої, історичної ситуації, історичних законів, випадковостей 
чи закономірностей, очікувань співгромадян або від усього від-
разу, в якій комбінації та як саме, – дуже складно. Відповідь 
великою мірою залежатиме від обраного нами аспекту, кута й 
точки зору, розглянутого періоду історії, інших методологічних 
аспектів.  

Викристалізувалося кілька підходів до розгляду проблеми 
ролі особистості в історичному процесі. Перший випливає з 
розгляду взаємозв’язків між соціальними умовами й індивідуаль-
ними характеристиками особистості (у відповідь на запит сус-
пільства в кризовий період з’являється особистість, якій притаман-
ний набір певних рис характеру, що необхідні за цих умов). 
Другий підхід пов’язаний із дослідженням масштабності впливу 
особистості на історичні події (особистість не може докорінно 
змінити об’єктивну логіку історії у всесвітньому масштабі, але її 
дії спроможні позитивно або негативно позначитися на ході істо-
рії). Третій підхід до проблеми пов’язаний із розглядом особис-
тості в історії в зв’язку з особливостями протікання історичних 
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процесів (еволюційно-функціональний період розвитку суспільс-
тва не сприяє розкриттю особистісних якостей людей, і, навпаки, в 
екстремальних ситуаціях, що є переломними для життя держави і 
громадян, потужно зростає роль особистостей, чиї імена в історії 
згодом героїзуються).  

Вважаємо, що четвертий підхід до розгляду проблеми ролі 
особистості в історичному процесі, який передбачає аналіз ролі 
історичної особистості в її взаємовідносинах з народом (народ 
виступає першоосновою, тому особистість залежить від нього; 
якщо особистість висловлює інтереси і виражає вимоги широких 
народних мас, то вона набуває особливої соціальної сили), у 
контексті цієї статті є найбільш продуктивним [1, с. 113].  

На початку ХХІ ст. дефініція «путінізм» (англ. «putinism») 
набула кількох тлумачень. Цим поняттям ідентифікують: 1) різ-
новид авторитарного політичного режиму, що сформувався в 
Російській Федерації на початку 2000-х рр., у добу глобалізації та 
Інтернету; 2) економічний лад РФ, який виник на початку ХХІ ст. 
на уламках останньої тоталітарної імперії ХХ ст. – СРСР; 3) пев-
ний тип політики, яку А. Меркель та її європейські й американські 
колеги кваліфікували як регресивну, притаманну ХVІІІ ст., коли 
прагнення досягати бажаних результатів базувалося на аргументі 
сили і проводилося з позиції сили.  

Використання терміна «путінізм» переважно в критичному 
значенні (як поєднання превентивних заходів і стагнації в 
неконкурентоздатній, економічно ослабленій РФ) започатковане 
ЗМІ. Одним із перших його використав щодо президента Росії 
В. Путіна журналіст New York Times У. Сафір у 2000 р. переважно 
в публіцистичному розумінні для позначення культу особи, цен-
зури і мілітаризму. Одним із перших у РФ увів термін «путінізм» у 
повсякденний вжиток політолог А. Піонтковський [2]. Позитивний 
зміст у дефініцію «путінізм» уклав російський політолог А. Мігра-
нян, розглянувши його як відновлення природних функцій уряду 
після періоду олігополії (тип ринкової структури недосконалої 
конкуренції, в якій домінує вкрай мала кількість фірм) [1, с. 118].  

До сутнісних ознак «путінізму» в політико-ідеологічній сфері 
слід віднести: сильну президентську владу (після розпаду СРСР у 
РФ відбулося оновлення персоналістської влади у вигляді пре-
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зидентства, яке постало над суспільством і непідконтрольне йому; 
двоїстість режиму «путінізму», який, з одного боку, потребує 
модернізації, а з іншого – побоюється її наслідків і прирікає країну 
на хронічний транзитивний стан, надає правлячому режиму квазі-
персоналістського характеру) [3]; культ авторитарного правителя – 
національного лідера, який ніби-то повернув Росії «велич» (трьома 
головними елементами кремлівської доктрини С. Бєлковський 
назвав такі: Путін – це стабільність, а будь-яка дієздатна 
(«неіграшкова») опозиція – фашизм і громадянська війна; Путін – 
менше зло в усіх відношеннях; щоб менше зло ніколи не 
поступилося місцем більшому, потрібна консолідація еліт [4]); 
фактичну відсутність принципу поділу влади; контроль вищою 
виконавчою владою законодавчої й судової («іронія історії» 
проявилалась у тому, що адаптація єдиновладдя відбулася в 
контексті глобалізації – через імітацію західних інститутів і 
особисту інтеграцію російської еліти у життєвий устрій Заходу); 
свавілля суддів, які обслуговують інтереси олігархії й влади; 
спробу контролювати суспільство й державний апарат за 
допомогою компромату та застосування закону на власний розсуд 
(заперечення сили права й утвердження права сили); систему 
спадкоємства, за якої чергового президента призначає попередній, 
а не вибирають громадяни; сформування непублічного стилю 
політичної поведінки, схильність до адміністративно-бюрокра-
тичних методів управління суспільством; намагання звузити і 
ліквідувати сфери конкуренції в політиці й масових комунікаціях; 
звуження чи деградацію сфери політичного (публічного обгово-
рення мети політики, ціни чи засобів її реалізації); авторитарну, 
корпоративну державу (політика керівництва РФ спрямована на 
примус людей до того, щоб вони визнали тотожність вузько-
групових, відомчих і навіть корпоративних інтересів з національ-
ними і державними); втручання влади у Конституцію (без участі 
народу у внесення змін до Основного закону держави) [1, с. 117]; 
спирання режиму на корумповану чиновницьку олігархію 
(присутнє прагнення політичного класу до збереження й набуття 
«сфер інтересів», тобто імперськості, нехай навіть імітаційної); 
слабкий технічний уряд, який не має політичної ваги (більшість 
міністрів у російському уряді – технічні спеціалісти, виконавці, а 
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не політики, висуванці політичних партій, що перемогли на 
парламентських виборах, тому вони не несуть відповідальності 
перед виборцями за політику, яку проводить «національний 
лідер»); реальне управління країною здійснюється представниками 
спецслужб і інших силових структур з адміністрації президента в 
режимі «ручного управління» (РФ перманентно рухається в 
напрямі закритого (автаркічного) суспільства, в якому кадровим 
резервом і замінником номенклатури дедалі частіше виступають 
саме представники спецслужб; політична поліція виступає не 
стільки інструментом для влади, скільки сама перетворилася в 
стрижневу складову влади); імітаційну («керовану») демократію; 
формальну багатопартійність за умови панування однієї урядової 
партії («партії влади» – «Единой России»); імітаційний характер 
системної «опозиції» (російський політолог А. Піонтковський 
стверджував, що «саме цинічна терплячість «еліт» становить знач-
но більшу небезпеку для російської державності, ніж «демокра-
тичне нетерпіння» опозиціонерів» [5]), відсікання справді опози-
ційних політиків і організацій від виборів і провідних ЗМІ; масові 
фальсифікації на виборах, результат яких здебільшого заздалегідь 
визначають вищі бюрократичні інстанції; роль народу в управлінні 
країною зведена до рівня голосування, при чому за одного й того 
самого кандидата / політичну партію; перманентно розширювані 
масштаби використання адміністративного ресурсу на виборах 
регіонального й федерального рівнів; елементи непотизму; суб’єк-
тивно-вибіркове застосування права («Друзям – усе, ворогам – 
закон!»); цензуру; панування шовінізму й традиціоналізму в тоталь-
ній державній пропаганді (на рубежі 2013–2014 рр. пропаганда 
стала тотальною, цинічною, наскрізь брехливою, про що заявив 
засновник російської концептології В. Макаренко [6, с. 8]).  

Політика В. Путіна не виходить за рамки проблем адаптації до 
зовнішніх змін. Звідси спостерігаються різноманітні сурогатні 
форми псевдоінституційних інновацій і медійної «демократії» 
(громадські палати, рухи «наших», послання до Федеральних 
зборів і т. п.). В. Путін не задає програму діяльності бюрократії, а 
прагне пристосуватися (утримати рутинну конструкцію безкон-
трольної влади) до наростаючих явищ децентралізації панування й 
появи нових джерел впливу [7].  
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В економічній сфері визначальними ознаками «путінізму» 
стали: зрощення влади і монополізованої економіки (злодії в 
законі звільнені від відповідальності приватного власника, їхні 
«компанії» не розоряться, не збанкрутіють, яким би високим не 
був рівень особистого споживання їх власників і бенефіціарів, 
яким би низьким не був рівень ефективності їх управління; через 
приватизовану ними державу вони підтримуються державним 
бюджетом або гарантованими державою зарубіжними кредитами); 
потужний контроль державою власності (присутня феодальна 
зумовленість приватної власності лояльності сюзерену), панування 
державно-монополістичного капіталу в економіці (у РФ поки що 
немає централізованої планово-розподільчої економіки – вона все 
ще децентралізована й облаштована значно складніше, ніж це було 
в СРСР); панування в ключових секторах економіки корпорацій, 
які безпосередньо контролюються державною бюрократією (Газ-
пром, Роснефть, Транснефть, РЖД тощо); підкорення криміналь-
ною олігархією як багатств, зосереджених на поверхні, так і всіх 
надр країни, присвоєнння нею всього, що створив і чим володів 
народ у СРСР; системну корупцію; відносно ліберальну, але 
непрозору фінансову й податкову політику; слабкий і тотально 
залежний від бюрократії малий і середній бізнес; дуже високий 
розрив у доходах між найбагатшими і бідними громадянами РФ; 
повну банківську залежність від іноземної валюти.  

РФ являє собою суспільство, позбавлене визнання досягнень, 
у т. ч. й економічного успіху, де гроші дістаються не через здіб-
ності й талант, а завдяки близькості до розподілювача владних 
повноважень і корупції. У цій ситуації виявляється компен-
саційний механізм: ідентифікація з «великою державою» психо-
логічно звільняє людину від почуття приниження в повсякденному 
житті, залежності від свавілля влади, соціальної безпорадності 
(причетність до «великої держави» стає зворотним боком її 
слабкого «Я») [8, с. 180]. 

А. Піонтковський стверджував, що характер соціально-
економічних реалій, що склалися в РФ за останні 15 років, опи-
сується російськими опозиційними і зарубіжними спостерігачами 
як «приятельський капіталізм», «сімейний капіталізм», «олігархіч-
ний капіталізм», «бандитський капіталізм». Його сутність полягає 
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в повному злитті грошей і влади на персональному рівні, коли 
дефініція «корупція» стає вже неадекватною для опису явищ, що 
відбуваються [2]. Класична корупція вимагає наявності двох 
контрагентів – бізнесмена й урядовця, якому бізнесмен дає хабар. 
Але російським олігархам (потаніним, березовським, абрамовичам 
і іншим) не потрібно було витрачати час і гроші на державних 
чиновників. Вони самі стали або вищими державними чинов-
никами, або тіньовими фігурами у президентському оточенні, що 
володіють розпорядчими державними функціями, про що відверто 
й гучно оголосили світу в знаменитому інтерв’ю Б. Березовського 
«Financial Times» у жовтні 1996 р. [5]. У Росії сталася не стільки 
приватизація власності, скільки приватизація контролю над 
фінансовими потоками і, передусім, потоками бюджетних коштів. 
У такій системі ефективний власник не може виникнути прин-
ципово [5]. Економічні погляди самого В. Путіна дуже невиразні, 
проте він перманентно й з великим емоційним піднесенням 
говорить про необхідність посилення ролі держави. Як людина, що 
тривалий час пропрацювала в поліцейських структурах, він щиро 
вірить у це як у панацею для розв’язання всіх економічних 
проблем. Але це неправильно в принципі, а в умовах, коли 
держава приватизована «владовласниками», посилення ролі такої 
держави бачиться катастрофічним.  

У соціальній сфері «путінізм» ідентифікують з відсутністю 
соціальної держави; зі зневагою до особистості, прагненням роз-
чинити особистість у «більшості» й придушити меншість; скоро-
ченням можливостей громадянського суспільства й одночасно 
збереженням певних свобод у пресі та Інтернеті, навіть можли-
вості виступати проти влади (для створення зовнішнього вражен-
ня, що «путінізм» – це не диктатура); слабким і нечисленним 
середнім класом; «відтоком мізків» з країни; безправним 
становищем найманих робітників (як росіян, так і гастарбайтерів і 
нелегалів); низьким рівнем пенсій, украй низькими соціальними 
допомогами; корумпованою й неефективною освітою, системою 
охорони здоров’я; проповіддю класового миру й об’єднання всіх 
класів і соціальних груп навколо держави і національного лідера в 
боротьбі з зовнішніми і внутрішніми ворогами («націонал-зрад-
никами»); спроможністю контролювати власне населення й 
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тотально маніпулювати ним (спостерігається контроль за верти-
кальною й горизонтальною мобільністю громадян – звідси 
всезагальний «одобрямс» не тільки з боку чиновників, але й серед 
інтелігенції, діячів науки, культури і мистецтва); повною під-
контрольністю офіційних профспілок державі, імітаційним харак-
тером їхньої діяльності. Сучасна РФ характеризується глибокою 
вкоріненістю в суспільній свідомості радянської ментальності, а 
«совок» (людина ієрархічна, з патерналістською свідомістю, 
імперська, для якої колективні цінності представлені насамперед 
великодержавністю, людина лукава, двоєдушна, яка вимушена 
постійно пристосовуватися до репресивної держави, демонстру-
ючи лояльність до неї й одночасно прагнучи її обдурити) постав 
соціальним агентом «путінізму». Директор Аналітичного центру 
Юрія Левади («Левада-Центр», РФ) Л. Гудков стверджував, що 
головний ресурс підтримки В. Путіна становлять молоді росіяни з 
провінції, бюрократія й державний сектор. У переважному загалі 
це здебільшого населення малих і середніх міст, де збереглася 
радянська галузева структура (насамперед машинобудування й 
важка промисловість – ядро ВПК Радянського Союзу), а нині – це 
відсталі технології, неконкурентоздатні підприємства, достатньо 
бідне й депресивне середовище [9]. Таким чином, соціальну базу 
«путінізму» становить консервативна периферія з дуже слабким 
потенціалом самоорганізації.  

Поширені в суспільстві настрої розчарування, роздратування 
від невдач, приниження як від власного особистого становища, так 
і очевидного занепаду Росії працювали, здавалося б, проти «партії 
влади». Знахідка технологів путінського режиму полягала в тому, 
щоб усю цю колективну фрустраційну енергетику каналізувати у 
виграшному для себе напрямі. Режимом був указаний ворог і 
запропонований простий шлях відродження РФ, була вкрадена й 
«приватизована» патріотична ідея. Навіть найзатятіші прихиль-
ники продовження кривавої бійні в Чечні визнавали, що це була 
війна за Кремль, а не за Кавказ, що розв’язувала вона передусім 
проблему спадкоємства влади призначеним єльцинським кланом 
наступника. Навряд чи були б шанси на перемогу в кандидата у 
президенти В. Путіна, коли б не війна в Чечні, й звідки б узялася 
масова підтримка війни, а з нею й В. Путіна особисто, коли б не 
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загадкові вибухи, що сталися в Москві якраз у той момент, коли 
владі потрібно було розпалити античеченську істерію. Війна – це 
основний інструмент путінського піару, й цьому інструменту 
підпорядковано все, включаючи відставку Б. Єльцина. Анексія 
Криму весною 2014 р. й нинішня війна РФ на Донбасі має 
реанімаційний характер рейтингу В. Путіна як уособлення 
російського авторитарного режиму. 

У зовнішньополітичній сфері визначальними рисами цього 
феномену постали: агресивна, анексіоністська зовнішня політика 
(як зброя часто використовуються енергоресурси – «трубопровідна 
дипломатія»); жорстка лінія поведінки у відносинах зі США і 
блоком НАТО; «старий-новий» російський імперіалізм, нова 
біполярність світу, нове протистояння Сходу й Заходу (російської 
й західної (західнохристиянської, євроатлантичної) цивілізації; 
ненависть і заздрощі до західних демократій (Європи, США, 
Канади), заперечення західних ліберально-демократичних ціннос-
тей та інститутів (зокрема, вільних виборів та інших громадян-
ських прав і свобод), нетерпимість до елементів культури інших 
народів, яким протиставляються євразійська (російська) 
цивілізація; ностальгія за радянськими часами і найбільш 
впливовими лідерами, намагання відтворити неоімперію на 
теренах колишнього СРСР (звідси неоколоніальні війни на 
околицях радянської імперії, інформаційно-психологічні війни, 
спрямовані проти незалежницьких і проєвропейських рухів у 
колишніх республіках СРСР), коли він розглядався рівнозначним 
суперником США.  

Не останню роль у процесі неоімперіалізації РФ відіграли 
російські інтелектуали, зокрема, філософи. У той час, коли у СРСР 
розпочалася перебудова, а пізніше «парад суверенітетів», на 
маргінесі цих процесів майже непомітно визрів і розрісся напрям 
громадської думки і руху, основною ідеєю якого була не просто 
реабілітація Російської імперії з її «самодєржавієм, православієм і 
народністю», але й проекти практичного повернення до «великої 
імперії» («прєкрасного дальока»). У 1990-х рр. також були закла-
дені ідеї про виняткові заслуги росіян у перемозі над нацизмом і 
фашизмом, які безапеляційно й цинічно проголосив недавно 
В. Путін. З головних ідей, які були вибрані з широкого спектра 
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думок, що з’явилися в інтелектуальному дискурсі про пострадян-
ську ідентичність РФ за останні два десятиліття, були вибрані саме 
ті, які найбільше сприяли легітимізації режиму «путінізму» й 
зміцненню російської державності: 1) концепція «розділеного 
народу»; 2) ідея «захисту громадян за кордоном»; 3) концепт 
«русского мира»; 4) концепція «великої російської цивілізації».  

Набула поширення думка, що таку безпардонну, брутальну, 
агресивну політику Кремля можна пояснити особливостями 
національного характеру росіян, їхніми біологічно-психологічни-
ми якостями, ординськими, стадними інстинктами, відсутністю 
поваги до інших народів, чужих думок, схильністю до невмоти-
вованого насильства, зневагою до демократії, демонічною фігурою 
В. Путіна, який повірив, що, ставши главою держави, зможе не 
тільки одноосібно правити країною, але й свавільно впливати на 
світові події, брутально втручатися в справи інших країн, безкарно 
розв’язувати війни, анексовувати території, перекроювати кордони 
Європи. 

Ідеологічним прикриттям агресивної політики «путінізму» є 
вигадані кремлівським керівництвом міфи про їхнє невід’ємне 
право втручатися у внутрішні справи пострадянських країн, 
захищати інтереси «угнєтаємих фашістамі саатєчєствєнніков» в 
Україні, до когорти яких вони зараховують не тільки колишніх 
вихідців із Російської імперії – СРСР – Російської Федерації та 
їхніх нащадків, але й усіх «русскоязичних» безвідносно національ-
ності. Іншою складовою їх ідеологічної платформи є соціальна 
демагогія, «висмоктані з пальця» байки про себе як споконвічних 
захисників «ісконних ценностєй «русского мира»» від «проісков 
враждєбного Запада», що буцімто «тлєтворно вліяєт» на побож-
них, святих московітів-росіян. 

За час президентства В. Путіна в Російській Федерації була 
сформована панівна ідеологія, яка відзначається правоконсер-
вативним характером і сутнісно близька до фашистської (нацис-
тської). Ідеології «путінізму» властивий шовінізм, клерикалізм, 
ксенофобія, імперський реваншизм, культ сильної агресивної дер-
жави. «Путінізм» включає ідею «русского мира», в якому панує 
Росія, яка передбачає «собіраніє русскіх зємєль», тобто можли-
вість анексії територій, де проживають росіяни (і навіть російсько-



 

251 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

мовні громадяни). Найважливішими елементами цієї ідеології 
виступає агресивний антизахіднізм, антиамериканізм, антилібе-
ралізм [10]. Ідеологія «путінізму» апелює до православного 
фундаменталізму, євразійських і геополітичних міфів про перма-
нентне історичне протистояння Росії й Заходу. Особливо по-
пулярною є теорія змови Заходу (США, англосаксів, атлантичної 
цивілізації) проти Росії. Важливим елементом ідеології є союз 
держави і церкви, що передбачає державну підтримку релігійної 
пропаганди. З ним пов’язана відверта гомофобія, культ кон-
сервативних традицій і репресивної сексуальної моралі. На відміну 
від більшості інших різновидів фашизму (нацизму), «путінізм» 
вільний від етнонаціоналізму. 

Дуже ємно й влучно висловився про «путінізм» А. Піонтков-
ський: ««Путінізм» – це  вища й завершальна стадія бандитського 
капіталізму в Росії, та стадія, на якій, як говорив один 
напівзабутий класик, буржуазія викидає за борт прапор демо-
кратичних свобод і прав людини. «Путінізм» – це війна, це «консо-
лідація» нації на ґрунті ненависті до якоїсь етнічної групи 
(чеченців, грузинів, українців чи ще когось), це – наступ на 
свободу слова та інформаційне зомбування, це ізоляція від 
зовнішнього світу й подальша економічна деградація. «Путінізм» – 
це (скористаємося улюбленою лексикою В. Путіна) контрольний 
постріл у голову Росії» [11].  

Формування системи «путінізму» започатковане в 1990-ті 
роки. Його економічна модель сформувалася під впливом двох 
основних сил: неоліберальних економістів і консервативного 
чиновництва (у т. ч. т. зв. «силовиків»), пов’язаного з державними 
корпораціями. Перші стояли біля витоків путінської антисоціаль-
ної економічної політики. Саме вони відповідальні за фактичну 
відмову від прийнятого в усіх цивілізованих країнах перерозподілу 
доходів на користь незаможних громадян, системи соціальної 
підтримки тих, хто її потребує, прогресивного оподаткування, за 
репресивне трудове законодавство, приватизацію соціальної сфе-
ри, суспільного простору й т. д. Другі – забезпечили панування 
бюрократії в економіці, авторитарну політичну модель [10]. 
Ідеологія «путінізму» виникла набагато пізніше, ніж сформувалася 
путінська система влади. Останнім часом, стверджують дослідни-
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ки, ця ідеологія набула завершеного вигляду й агресивно 
пропагується державою.  

У путінській РФ набагато менша, ніж у колишнього СРСР, 
військова могутність, і вона не може покладатися на фортецю у 
вигляді закритого (автаркічного) суспільства, до того ж, немає 
нині паралельної неефективної, але стійкої економіки, що є 
крихким елементом світової економічної моделі. Однак ця Росія 
набагато зухваліша, а її двозначна позиція в розхитаному 
світовому порядку – наполовину належність до нього, наполовину 
перебування зовні – дозволяє В. Путіну вдаватися до численних 
стратегій і міжнародних ігор. США й об’єднана Європа не такі 
близькі союзники, як колись, бо нині вони конкуренти у гло-
балізованій економіці. Їх обох заганяє в кут ісламський виклик, і 
тут Росія постає в ролі союзника. Як слушно наголосив Т. Снай-
дер, РФ виграє від свого «стратегічного релятивізму» і вправно 
використовує його: ослаблює найсильнішого (ЄС), щоб перетво-
рити власну слабкість на перевагу. Цей релятивізм працюватиме 
повною мірою, доки європейці не зрозуміють його [12, с. 39]. 

Французький філософ Ф. де Лара влучно назвав «путінізм» 
режимом не «совєтської влади плюс електрифікація всієї країни» 
(відомий вислів В. Ульянова-Леніна), а «КДБ плюс телебачення». 
«Путінізм» не ідеологія, це стан душі, коли людина позбавлена 
власного розуму, позбавлена вміння мислити, аналізувати. Це 
підтримування вождизму, готовність за свого вождя вбивати 
братські народи. «Путінізм» – це радше відвертий цинізм, що 
зберіг багато рис і небезпек тоталітарного режиму, які недо-
оцінюють ті, хто вбачає в російському режимі клептократію чи 
утвердження націоналізму. Вирішальне завдання для нинішньої 
Європи – зрозуміти, з ким вона має справу та які будувати 
відносини з Російською Федерацією: Європа вже не в стані 
холодної війни, але й не в партнерстві, не йдеться й про спільність 
цінностей та інтересів. Ідеться про конфлікт нового виду, оманли-
вий і складний, взаємопов’язаний з іншими напруженнями і війна-
ми: конкуренцією Заходу й Китаю, ісламським світовим терориз-
мом, сунітсько-шиїтською війною тощо. Саме внаслідок такої 
складності Україна нині «бореться за свою та їхню (європейську) 
свободу» [12, с. 39]. Керівник філіалу фонду Макартурів І. Зевелєв 
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стверджував, що до весни 2014 р. російські дискусії про 
національну ідентичність, включаючи «русский мир», мали 
абстрактніший характер, мало торкалися порядку денного в сфері 
зовнішньої політики і безпеки. Революція (2013–2014 рр. – Авт.) в 
Україні перевела ці питання до розряду найважливіших для 
виживання нації й російської держави [13].  

Характерною особливістю режиму «путінізму», вважає 
Л. Гудков, є не стільки його побудова з уламків і «матеріалу старої 
системи», а головним чином те, що його архаїка переважно 
модернізована, і контекст її функціонування став дещо іншим. 
Насамперед, це було досягнуто за рахунок використання нових 
технологій влади (масового управління) і нової системи легіти-
мації панування (підстав авторитету). Саме тому «путінізм», порів-
няно з іншими аналогічними (тоталітарними чи авторитарними) 
режимами, має специфічні особливості. По-перше, у ньому 
відсутня звична для радянського покоління монополія «партії-
держави» (зрощення партійного апарату й державних органів 
управління); відсутній у перше десятиліття президентства В. Пу-
тіна і щільний державний та ідеологічний контроль, що пронизує 
все суспільне життя; партія «Единая Россия» не повторювала 
КПРС ані устроєм, ані функціонально, ані щодо ефективності – 
робота її партійного апарату зводилася лише до інсценування 
масової підтримки влади [7]. По-друге, у 2009 р. Л. Гудков не 
вважав В. Путіна ані «фюрером», ані «демагогом», ані «три-
буном», який завоював довіру мас у ситуації глибокої кризи; 
ментально – це чиновник «із органів», що потрапив у владу 
внаслідок апаратних угод та інтриг, якому російська пропаганда 
заднім числом, після утвердження його у владі, надала «харизма-
тичного» ореолу. Причини його популярності ховаються, з одного 
боку, в ілюзіях мас, що його керівництво країною дозволить 
зберегти нинішній рівень життя, а з іншого – в усуненні з політич-
ної сцени будь-яких впливових фігур, у стерилізації критики, 
створенні обстановки безальтернативності його становищу. По-
третє, на кінець першого десятиліття ХХІ ст. в правлячих колах 
РФ не існувало тотальної щодо охоплення мас мобілізаційної 
ідеології побудови «нового світу» і формування «нової людини». 
По-четверте (що дуже важливо для громадян України), на 
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середину першого десятиліття ХХІ ст. російські аналітики стверджу-
вали, що зовнішня політика В. Путіна не спрямована на експансію, 
на утворення другого «соціалістичного табору», максимум можли-
вим на той час вважалося створення своєрідного «санітарного 
кордону» проти західних впливів, вестернізації [8, с. 121–122]. 

Найближчими аналогами режиму «путінізму» можна розгля-
дати: по-перше, фашистські й антидемократичні режими в Європі 
1920 – 1960 рр. Від німецького нацизму й пізнього італійського 
фашизму «путінізм» відрізняє авторитарна, а не тоталітарна мо-
дель політичної системи, негативне ставлення до етнонаціоналізму 
й антисемітизму, відмова від популістської соціальної політики в 
інтересах широких народних мас (останнє відрізняє «путінізм» і 
від аргентинського перонізму). «Путінізм» ближчий до право-
консервативних авторитарних режимів на зразок іспанського 
франкізму, клерикального фашизму  Дольфуса–Шушнінга в 
Австрії й А. Салазара в Португалії, режиму М. Хорті в Угорщині. 
По-друге, найближчим аналогом «путінізму» слугують автори-
тарні етатистські державно-капіталістичні режими у країнах, що 
розвиваються (переважно азіатських і північно-африканських) 
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (режим А. Садата (1970–
1981) і Х. Мубарака (1981–2011) в Єгипті; С. Хусейна (1979–2003) 
в Іраку; Х. Асада (1971–2000) і Б. Асада (з 2000 р.) у Сирії; 
Х. Бургіба (1957–1987) і З. Бен Алі (1987–2011) у Тунісі; 
Ф. Маркоса (1965–1986) на Філіппінах; Х. Сухарто (1968–1998) в 
Індонезії; правління Інституційно-революційної партії (ІРП) у 
Мексиці й т. д.). По-третє, «путінізм» ідеологічно близький до 
військових диктатур Латинської Америки і Південно-Східної Азії 
1950 – 1980 рр. (Парагвай, Чилі, Аргентина, Уругвай, Південна 
Корея, Тайвань і т. д.). Проте його економічна політика суттєво 
відрізняється від ринкового лібералізму більшості названих режи-
мів. Бюрократія при «путінізмі» контролює економіку не лише 
опосередковано завдяки участі в системі «приятельського капіта-
лізму» (як в умовах правих диктатур), але й безпосередньо за 
допомогою прямої державної участі у великих корпораціях і через 
дирижистську (політика активного втручання держави в еконо-
міку) економічну політику. У цьому путінська РФ перебуває ближ-
че до етатистських режимів Сходу [14]. 
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Наївно чекати від В. Путіна спроб добровільно демонтувати 
систему бандитського капіталізму, ґрунтованого на повному злитті 
влади і власності, коли знакові фігури цієї системи є ключовими 
тіньовими гравцями путінського проекту. Аналітики небезпідстав-
но стверджують, що «путінізм» може існувати і після відходу 
(відставки, втечі, смерті тощо) В. Путіна. У цьому разі замість 
«батька-засновника» цієї системи роль ключової постаті режиму 
виконуватиме черговий наступник. Така модернізація фасаду «пу-
тінізму» може бути вигідна фінансово-бюрократичній олігархії, бо 
може послабити чи й позбавити загалом її бізнес від дошкульних 
міжнародних санкцій та ізоляції. 

Російський соціолог і політолог І. Ейдман вважає, що саме 
молодь поховає «путінізм», саме вона стає основою нового 
визвольного руху в РФ. По-перше, молодь найменше піддається 
впливові державної телепропаганди. Молоді живуть у світі 
соціальних мереж, і телебачення для них – це «вимираючий 
динозавр» («немодний старечий відстій»). По-друге, молодь не має 
вантажу минулого негативного політичного досвіду, який при-
сутній у покоління 40-50-річних. «Перебудова породила чимало 
надій, які не справдилися. Багато лідерів тодішнього демокра-
тичного руху зрадили його. Росія, замість свободи і демократії, 
отримала нову огидну версію авторитарного режиму. Для мого 
покоління це стало шоком, який багатьом «підрізав крила», позба-
вив ідеалізму й волі до опору. Нинішня молодь не пережила цього 
розчарування й тому готова до боротьби і самопожертви» [15], – 
переконаний І. Ейдман. 

Отже, «путінізм», свідомо задуманий його піарниками як 
симулякр великого ідеологічного стилю, пройшов у своїй сімнад-
цятирічній біографії всі класичні стадії радянської історії, ставши 
вульгарною пародією на кожну з них. Путінський міф стрімко 
помирає. Сімнадцять років «путінізм» прикривав нестримне роз-
кладання сформованої ще в 1990-х рр. клептократії духопідйом-
ною демагогією про боротьбу з міжнародним тероризмом, про 
Росію, що «встає з колін», про велику енергетичну державу та її 
суверенну демократію. І в цій прикладній якості «путінізм» був 
надзвичайно успішний і ефективний. Але в будь-якого пропаган-
дистського міфу (як у кожного товару) є свій термін придатності. 
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Нині Кремль функціонує виключно в режимі don’t act – react («не 
діяти – реагувати»). 

Очевидно, найближчим часом Російська Федерація не пере-
твориться на велику унітарну демократичну державу, бо її суб’єк-
ти і неросійські регіони, відчувши слабкість Москви, владно вима-
гатимуть «національного суверенітету». З іншого боку, РФ не 
загрожує й формат вільного конфедеративного об’єднання рівних 
їй суб’єктів, бо занадто вона централізована, її провінції потужно 
економічно зав’язані на Москві. Дослідники не відкидають і 
варіант, коли жертви «русского мира», які «прикипіли до власних 
ланцюгів», до останнього захищатимуть не стільки В. Путіна й 
компанію, а власний «дикий, лихий, жадібний, жорстокий» (але 
такий рідний) суспільний устрій. Абсолютно реальним видається 
дрейф російського народу до реальності «Братів-мусульман», 
«ІДІЛ», «Аль-Каїди» й подібних антидемократичних спільнот і 
поступове перетворення його на своєрідний ксенофобний і 
фанатичний «халіфат». 
 

________________________ 
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ МАРКЕРИ  
СУСПІЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ 

 
Автор досліджує маркери та особливості процесу фор-

мування загальногромадянської ідентичності у ситуації військо-
вого конфлікту. Увагу сконцентровано на причинах гальмування 
становлення спільної ідентичності громадян, що стримує 
консолідацію суспільства. Доведено, що зростання ролі терито-
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ріальних ідентичностей, криза ціннісної ідентифікаційної систе-
ми, конкуренція політичних еліт у регіонах призвели до виникнення 
ліній розлому в соціокультурному просторі країни. Показано, що 
головним соціокультурним інтегратором суспільства є грома-
дянська ідентифікація. 

Ключові слова: ідентичність, спільна громадянська ідентич-
ність, дезінтеграція, консолідація суспільства.  

Kryvytska O. Identification markers for social consolidation. The 
author examines the markers and peculiarities of the process of 
formation of a general civil identity in a situation of military conflict. 
The factors of formation of local identities on the Donbass are singled 
out. Attention is concentrated on the reasons for the inhibition of the 
formation of a common identity of citizens, which holds back the 
consolidation of society. It is proved that the growth of the role of 
territorial identities, the crisis of value identification system, the 
competition of political elites in the regions led to the emergence of 
fault lines in the country's socio-cultural space. It is shown that the 
main socio-cultural integrator of society is civil identification. 

Key words: identity, common identity,  consolidation of society. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді. В суспільстві, 

в якому відсутня єдність, де різні сегменти соціуму керуються 
протилежними ціннісними настановами, актуалізується пошук 
ідентифікаційних маркерів суспільної консолідації. Досліджуючи 
процеси загальнонаціональної консолідації,  А. Колодій зауважує, 
що консолідація «є одним з найважливіших завдань, яке треба 
виконати, щоб загрози безпеці не йшли … від слабозгуртованого, 
роз’єднаного українського суспільства» [1, с. 46].  

Починаючи з 2010 року в історії України внаслідок дії внут-
рішніх і зовнішніх чинників відбулася низка подій, які, з одного 
боку, значно вплинули на ідентичність громадян, з іншого – стали 
наслідком існуючих тенденцій. Ці події засвідчили, що питання 
ідентичності – це проблема національної безпеки країни. Попри 
постійно присутню в політичному й науковому дискурсі риторику 
примирення політичні сили, розмежовані не так ідеологіями, як 
власною непримиренністю, зазвичай вдаються саме до таких 
економічних, політичних, інформаційних та інших кроків, які 
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поляризують соціум, створюють у ньому нові лінії потенційної 
конфліктності. «Про загальнонаціональну ідентичність згадують 
здебільшого тоді, коли вкотре доводиться констатувати її кризовий 
стан або практичну відсутність. Разом з цим саме ідентифікаційні 
критерії здатні наблизити до розуміння викликів і загроз єднанню 
українського суспільства у ситуації військового конфлікту» [2, c. 87].  

Мета статті – показати, що ствердження спільних цінностей 
як основи загальнонаціональної ідентичності є сьогодні ключовим 
для консолідації українського суспільства.  Ця мета реалізується в 
таких завданнях: 

- розглянути маркери ідентифікації у ситуації військового 
конфлікту; 

- виявити головні ідентифікатори процесу становлення за-
гальногромадянської ідентичності – громадян України; 

- визначити тенденції, що мають найбільший вплив на 
цілісність ідентифікаційної матриці України. 

Наукова новизна полягає у виявленні ролі тих ідентитетів, 
які консервують лінії розмежування суспільства, сприяють поши-
ренню в окремих регіонах сепаратистських настроїв; прогно-
зуванні та обґрунтуванні шляхів досягнення консолідації україн-
ського суспільства в умовах збройного конфлікту.  

Виклад матеріалу. З року в рік соціально-політична ситуація 
в Україні зазнавала впливу характерних дестабілізуючих чинників, 
які не тільки негативно позначалися на реалізації національних 
інтересів держави, а й призводили до накопичення всередині 
українського суспільства конфліктного потенціалу. 

Революційні події засвідчили, що поляризація українського 
суспільства призвела до виникнення нових ліній конфліктності. 
Соціум перебуває в стані постійних політичних конфліктів, 
скандалів та соціальної депресії. Низку загроз несе непримиренна 
конфронтація на «владному олімпі» за принципом: «переможець 
отримує все» [3, с. 123]. Значна невідповідність декларацій і 
практичних кроків владної верхівки, різне бачення шляхів 
розвитку держави набувають небезпечних масштабів і особливо 
загострюються в боротьбі за владу. На жаль, структуризація 
політичних сил значною мірою відбувається на протиставленні 
одних соціокультурних сегментів іншим, що, звісно, не сприяє 
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консолідації суспільства. Сьогодні наша країна проходить випро-
бування щодо того, чи не зруйнують цнннісно-свідомісні відмінності 
суспільних сегментів (етнічних, культурних, регіональних) їхню 
здатність розвивати єдину демократичну державу. Це відбувається 
паралельно з найглибшою (за передостанні роки) ідетифікаційною 
кризою. Її підгрунтя сформувало складне переплетення процесів 
глобалізації, інтернаціоналізації та маргіналізації. Криза іденти-
фікації відбувається на тлі системної кризи влади і суспільних 
інститутів. За таких умов «імітаторський характер дій влади» 
(формула Г. Касьянова), декларації щодо формування громадян-
ської нації, відсутність уяви про її чіткі критерії породжують 
ризики існуванню держави. 

Варто наголосити, що національне розмежування та на-
ціональне згуртування становлять єдиний нерозривний процес, 
який вразливий на впливи внутрішніх деконсолідаційних чин-
ників, серед яких «інтроверсійна специфіка» формування на-
ціональногромадянської ідентичності (формула Я. Верменич), 
розмаїття культурних, соціальних і навіть цивілізаційних норм 
сучасної України перетворилися на джерело постійної актуалізації 
діаметрально протилежних орієнтацій та поляризації українського 
суспільства, що спричинило кризу національної ідентичності. 
Спекуляції на тему соціокультурних відмінностей та циві-
лізаційних розломів спровокували міжрегіональне відчуження й 
штучне нагнітання сепаратистських тенденцій всередині україн-
ського суспільства, які всі роки незалежності загрожували на-
ціональній безпеці та територіальній цілісності України. Зрештою, 
все це призвело до формування антиобразу України, яка нібито є  
«штучним витвором лабораторії великих держав» [ 4, c.  105].  

Протягом багатьох років у масову свідомість активно впро-
ваджувалася ідеологема про розколоту Україну. Намагання універ-
салізувати наявні відмінності спровокувало виникнення дисонансу 
«ми»/»вони», спричинило вибудування ціннісного самозахисту на 
основі «відторгнення чужих». За таких умов ідентичності  фіксу-
ють символічні кордони, які поділяють соціум «на домени «наш» і  
«їхній» (формула З. Маха). Відповідно до цього організується 
простір соціокультурної взаємодії спільнот, формується їх власний 
досвід сприйняття себе через ставлення до «іншого». Спільноти 
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сприймають соціокультурні ідентитети як уявний кордон між «ми» 
і «вони». Так, матриця сприйняття/несприйняття є індикатором 
ідентифікаційних практик і культури суспільства. У кризових си-
туаціях заклик (звернення) до «своєї» ідентичності здатний спри-
чиняти протистояння між спільнотами, які утворюють різні кон-
структи «своїх»/ «чужих». Ми є свідками того, коли за умов змін 
ціннісних матриць суспільства взаємини спільнот будуються на 
протиставленні, з відкиданням потенціалу порозуміння. 

Мабуть, через це процес національної консолідації в Україні 
так і не набув системного та цілісного характеру, а є переважно 
фрагментарний та ситуативний. Те, що сприймалося як паритет-
ність носіїв української та російської ментальності, насправді було 
віддзеркаленням системної кризи свідомості, на яку не спроможні 
були справити жодного стабілізуючого впливу ані корумпований 
провладний сегмент, ані інтелігенція, ані мас-медіа. «Затяжна, 
фактично хронічна криза, нескінченний перерозподіл власності, 
нестабільність соціальних верств, моральна деградація «еліт» – на 
цьому тлі відбувалося формування національної ідентичності чи 
радше – її подальша болюча стагнація» [5, c. 67]. 

Ідентифікаціне поле уособлене в різноманітних маркерах, 
етнічних, мовних, регіональних, конфесійних та ін. Вони проду-
кують простір ідентичностей та є джерелом певних суперечностей 
у соціумі. Українське сьогодення демонструє актуалізацію/нав’я-
зування/відторгнення ідентичностей на тлі територіальної дез-
інтеграції та війни. Існує ризик інтеграції субнаціональних іден-
тичностей спільнот з інонаціональними ідентичностями. Це, на 
жаль, стало реальною спробою відколу від України низки областей 
Сходу і Півдня, відомому за назвою «проект Новоросія», та 
збройного конфлікту на Донбасі. Це спонукає до розгляду до 
маркерів та детермінант ідентичностей, що зумовлюють виклики 
консолідації суспільства. 

Загальнонаціональна ідентичність за своєю суттю багато-
вимірна. В той же час загальнонаціональна ідентичність може 
співіснувати з наднаціональною ідентичністю (європейською чи 
глобалізаційно-світовою) [6, c. 110–112]. Утім, процес формування 
спільної громадянської ідентичності стримують чинники: 
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- конфлікт ідентичностей (доволі сильними позиціями ре-
гіональних субідентичностей, що мають різні ціннісні домінанти); 

- низький рівень міжрегіональної взаємодії в соціокультурній 
сфері; 

- недостатня вага вітчизняної культури, слабка динаміка фор-
мування історичної пам’яті, пасивність взаємодії державних і гро-
мадських чинників у сфері національно-патріотичного виховання; 

- вплив глобалізаційних процесів (уніфікація культури, 
панування культу споживання тощо); 

- наявність  ідентитетів радянської ідентичності (громадянин 
СРСР); 

-  особливості ментальності українців (індивідуалізм, кон-
формізм); 

- посилення процесів відчуження, актуалізація «іншування». 
Проблема подолання кризи ідентичності значною мірою 

посилюється процесами глобалізації, що розмивають національну 
культуру та посилюють маргіналізацію українського суспільства. 
Ще у 1994 р. соціологи поставили українському суспільству нев-
тішний діагноз – «соціальне божевілля» (формула Є. Головахи). 
Вони довели, що, «оволодіваючи свідомістю, ідея загального бе-
зумства ризикує перетворитися на реальну силу», здатну серйозно 
ускладнити процес демократизації суспільства. Багатьом на той 
час таке твердження уявлялося занадто жорстким. Сьогодні, з 
огляду на трагедію Донбасу і втрату Криму, воно постає як 
попередження – країна може опинитися на межі розколу, якщо 
еліти не знайдуть алгоритм замирення й не забезпечать умови для 
економічного зростання. Прислухаємося до самокритичного 
зізнання першого Президента Л. Кравчука: «Ми робимо речі, які 
не об’єднують, а роз’єднують Україну. І так було весь час. Ми не 
можемо домовитись, не можемо помиритись...» [7]. 

В умовах поглиблення ліній демаркації в суспільстві, поши-
рення «відчуження» зростала вага територіальних ідентичностей у 
соціумі. Внаслідок краху радянської ціннісної ідентифікаційної 
моделі частина громадян, відчуваючи розчарування у про-
кламованих радянською владою універсалістських цінностях, 
почала сприймати етнічну й регіональну ідентичність як «компен-
саторну, таку, що забезпечує відчуття співпричетності до якоїсь 
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конкретної, більш-менш чітко окресленої у соціальному просторі 
спільноти» [2, с. 97]. 

Неоднозначний процес пошуку об’єднавчих доктрин, на-
ціональної ідеї і консенсусу в суспільстві на практиці призводив 
до розмежування й розколів. Це  пояснюється й тим, що Україна 
як державний простір «формувалася у зоні порубіжжя, на перетині 
різноспрямованих цивілізаційних впливів, ментальних настанов, 
потужного імперського тиску держав-метрополій» [8, c.19]. Наяв-
ність ареалів соціокультурного пограниччя зумовлюють фор-
мування нових матриць самоідентифікації в соціумі, коли маркери 
пограничної ідентичності консервують ідентичність «відштов-
хування» «своєї» (загальногромадянської – Авт.) ідентичності.   

З огляду на перебування частин України на різних ци-
вілізаційних орбітах її соціокультурний простір можна розглядати 
як «простір погранич». Мешканці пограниччя постають при цьому 
як гетерогенні й поліморфні спільноти, що сформувалися на базі 
симбіозу/синтезу світоглядних матриць та поведінкових стерео-
типів населення, якому судилося жити обабіч кордону. Зде-
більшого такі спільноти пограниччя схильні до дистанціювання 
від власних політичних центрів і засвоєння «чужих» культурних 
цінностей. Суспільна свідомість пограниччя  відтворює відчуття 
на межі, що є живильним середовищем для фобій, протистояння, 
формує соціокультурну демаркацію за лінією «ми/вони». Це 
відбулося на Донбасі, «містечковий егоізм» (формула В. Головка) 
якого був «розіграний»  прибічниками «русского мира».  

Сформовані обабіч культурних кордонів перехідні зони є, як 
правило, джерелом «самовідтворюваної амбівалентності» (фор-
мула Л. Нагорної), яка може миттєво активізуватися під впливом 
внутрішніх та зовнішніх чинниківу зоні конфлікту. Будь-які 
політичні маніпуляції здатні запустити механізм протистоянь 
налаштованої на суперництво ідентичності, яка утворює небез-
печну суміш конкуруючих цінностей і поведінкових стереотипів. 
Такі «культурні гібриди» (формула Г. Бгабги) існують у просторі 
між різними національними ідентичностями, на етнічних кор-
донах, між соціокультурними просторами. Вони мімікрують, як 
сталося у випадку сепаратистів Донбасу. Але можна стверджувати, 
що головна небезпека в суспільстві здатна виявитися станом 
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«відчуження/протиставлення» матриць ідентичностей. Це консер-
вує негативну ідентичність, гальмує створення спільного іденти-
фікаційного простору суспільства.  

Бурхливий перебіг суспільно-політичних зрушень на тлі 
системних криз у країні створив безпрецедентно складну 
етнокультурну ситуацію з виразними внутрішніми суперечнос-
тями та диспропорціями, спричинив «зіткнення» ідентичностей, 
сформував нові загрози, зокрема: 

• штучно створена біполярність української та російської 
(або російськомовної) культур, за умов якої «війна культур» та 
«війна мов» може відіграти роль потужного дестабілізуючого 
чинника й істотно погіршити українсько-російські відносини; 

• занепад власної української культури, що загрожує 
втратою національної ідентичності й поглинанням української 
культури «загальноросійською» або так званою глобальною 
культурою.  

Україна перебуває на перехресті кількох цивілізаційних кон-
гломератів. А це означає, що вона неминуче опиняється у зоні 
перетину їх інтересів, стає об’єктом активного політичного, еконо-
мічного, інформаційного й культурного впливу з боку провідних 
держав, які зацікавлені в розширенні ареалів свого впливу.  

Як справедливо пише М. Рябчук, проблемою націотворення 
для українців є подолання ментальності ясиру, а загалом і 
ментальності яничара, для росіян, які мешкають на її теренах – 
«ментальності орди». І відповідь на запитання, сформульоване ним 
раніше, «Чи були десятиріччя тоталітарного пригнічення «части-
ною нашої історії», якої не слід зрікатися?», повинна бути 
ствердною, маючи на увазі негативний вплив цієї історії на 
ментальність українців [9, c. 97]. Проблема в тому, що Україна 
протягом тривалого часу не була пов’язана спільністю ідеалів, 
настроїв, образу колективного майбутнього, як і сьогодні не 
об’єднана національним інформаційним, культурним простором і 
позбавлена загального розуміння власної історії. Ці процеси є 
проявом кризи титульного етносу – українців, яка  спричинена 
внутрішньою колонізацією України протягом попередніх століть. 
Подолати кризу етнічного статусу українці можуть завдяки подо-
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ланню соціальної апатії, наполегливого культивування та 
поширення цінностей українства: культури, мови, звичаїв тощо.  

Серед наслідків кризи ідентичності – «втрата передбачува-
ності поведінки захоплених нею індивідів» (метафора Л. Нагор-
ної). Реакцією на нову ситуацію може бути як непередбачувана 
протестна активність, так і регресія до більш примітивних 
цінностей. Цим можна пояснити, що на 27-му році незалежності 
ще 27 % громадян України ідентифікують себе «громадянами 
СРСР» [10]. Відчуття дезорієнтації, притаманне будь-якій кризі 
ідентичності, збільшує шанси на успіх тоталітарних ідеологій, як 
це й було у Німеччині в 30-х роках XX сторіччя, адже ідеології 
пропонують прості рішення, що можуть бути кращими за 
економічний чи політичний хаос.  

Асиметрія орієнтацій, амбівалентність ціннісних настанов, 
псевдосинкретизм політичної культури з виразними ознаками 
регіональних розмежувань, етноконфліктність, розбалансованість 
міжцерковних відносин, конгломерантний характер партійної 
системи – все це, зрештою, призвело до браку механізмів 
самоорганізації та й до помітного руйнування ціннісних скреп 
соціуму. Принагідно зауважимо, що цінності є детермінантами 
ідентичностей, маркерами соціальної взаємодіі суспільства. Соціо-
логічні дослідження передостанніх років свідчать про переважно 
стійку динаміку самоідентифікації населенням країни, перш за все, 
як її громадян. Центром О. Разумкова серед багатьох було 
запропоновано такі ідентитети для самовизначення: «мешканець 
свого регіону», «представник свого етносу», «громадянин Украї-
ни», «громадянин Європи», «громадянин колишнього СРСР», 
«громадянин світу». Порівняльний аналіз цих досліджень за 2015–
2017 рр. свідчить, що в цілому в країні зріс ідентитет «громадянин 
України» – з 57% до 72%. Зазначимо, що регіональний зріз 
(2017 р.) проілюстрував регіональні відмінності в усвідомленні 
маркера цінності українського громадянства. Так, визначальним є 
громадянство України для мешканців Заходу – 80%, Центру – 
79%, Півдня – 70%, Сходу – 55% [11, c.29]. Значна частина 
населення в південно-східних регіонах ідентифікує себе з ареалом, 
місцем проживання ( Південь 34% та Донбас 17%) або з регіоном – 
цей показник  традиційно високий для Донбасу – понад 20% [11, 
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c.7, 29]. Зростання по країні демонструє частка тих, хто 
усвідомлює громадянство як підставу для власної гордості – 68% 
(67% у 2015 р.) [11, c. 32]. Суспільство і держава так наполегливо 
намагаються позбутися нормативного колективного суб’єкта 
«Ми», який лишився у спадок від радянського минулого, і так 
наполегливо уявляли себе у категоріях «Ми» – «Вони» (Схід–Захід / 
Захід–Схід), що так і не змогли сформувати відчуття самих себе 
(особи, нації, держави) як самодостатнього індивідуального 
суб’єкта «Я» та забули про могутню б’єднувальну силу «Я – Ми». 
Наявні певні тенденції актуалізації регіональних та субрегіональ-
них ідентитетів. 

Революційні події 2014 р. та загроза втрати державного суве-
ренітету на тлі громадянської хвилі з огляду на переформатування 
країни спричинили сплеск визначення ролі ідентитету «гро-
мадянства». Громадянство України є підставою для гордості у 
переконливої більшості населення Заходу країни – 80% (79% у 
2015 р.), Центру – 79% (71% у 2015 р.), Півдня – 70% (65% у 
2015 р.), Сходу – 55% (59% у 2015 р.), Донбасу – 52% (45% у 
2015 р.) [11, c. 32]. Тобто за сучасних умов в українському соціумі 
зростає маркер «стійкість / усвідомленість» громадянської іден-
тичності. 

Привертає увагу зростання визнання патріотичних почуттів 
об’єднуючим чинником українського суспільства – 22% опитаних 
в 2017 р.  «дуже пишаються громадянством України» (Захід – 27%, 
Центр – 29%, Південь – 15%, Схід – 7%, Донбас – 16%) [11, c. 32]. 
Революція Гідності спричинила актуалізацію громадянства як 
об’єднавчого маркера «Ми спільноти» на тлі строкатого  
етнополітичного ландшафту.  

В умовах збройної агресії відбувається консолідація україн-
ського народу перед загрозою зовнішнього ворога, зростає рівень 
патріотизму українського народу. Патріотизм як цінність 
самовираження формується за допомогою як об’єктивних чин-
ників (загроза суверенітету, безпеці держави, регіону та ін.), так і 
суб’єктивних (політичної пропаганди, політичних технологій, зо-
крема, через конструювання / актуалізацію «образу ворога» тощо). 

До подій 2013–2014 рр. (Революції Гідності, анексії Криму, 
конфлікту на Сході України) політологи відзначали, що українці 
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мобілізуються лише за умови небезпеки втрати того, чим вони 
володіють, – звичного способу життя, престижу, авторитету, 
прибутків, статусу, девальвації групових цінностей тощо. Тобто 
зростання масового роздратування, страху, ненависті призводить 
до короткочасного відчуття спільності або близькості членів 
суспільства один до одного. Ці періоди мобілізації були досить 
короткими і змінювалися періодами політичної апатії, розча-
рування, пасивної адаптації до того, що відбувається в державі [8, 
c. 25]. Проте політичні події останніх років продемонстрували 
бурхливе зростання патріотичних настроїв українців, які мобілізу-
валися переважно у боротьбі за суверенітет держави. Для порів-
няння динаміки патріотичних настроїв громадян наведемо результати 
опитування «До 26-ї річниці Незалежності України»: в 2013 р. 53% 
людей готові захищати Батьківщину (у 2011 р. – 55%) [12]. 

Готовність воювати за свою країну є одним з головних 
ідентитетів патріотизму під час війни. Частка тих, хто дав пози-
тивну відповідь у 2017 р., становила 31% (негативну 34%) [11, 
c. 13, 58]. Показовим є те, що вага патріотизму на сьогодні 
перевищує показники життєвих цінностей, серед яких – цікава 
робота 21%, свобода як цінність 9,5%, суспільне визнання 3% [9]. 
Тобто відбувається трансформація ціннісно-свідомісної матриці 
суспільства – український соціум єднається «не проти чогось, а за 
щось». Актуалізуються маркери особистісної свободи вибору, що є 
одним з чинників становлення громадянського суспільства. Наве-
дене вище дозволяє зробити висновок, що в суспільстві утверджу-
ються якісно нові маркери громадянської взаємодії – маркер 
патріотизму та громадянство. «Громадянин України» як іденти-
фікатор домінує в усіх регіонах України, крім Донбасу, де 
основним ідентифікатором залишається «мешканець свого ре-
гіону, міста, села». Важливо, що в останні роки відбулися зміни в 
розумінні того, що є предметом гордості за свою країну і народ. 
Зокрема, українці почали відчувати більше гордості за свою 
землю, територію, на якій живуть; свою державу; мову свого 
народу; прапор, герб, гімн.  

Але, разом з тим, патріотична складова мобілізації має різні 
прояви, чинники, цілі та масштаби. Не можна нехтувати фактом, 
що потужний інформаційний вплив pосійських ЗМІ на тлі 
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особливостей субкультури і менталітету жителів Сходу сприяють 
подальшій активізації «деструктивного патріотизму» (псевдо-
патріотизму). Не втрачають актуальності спроби маніпулювання 
ідентичностями, нав’язування штучних моделей етнокультурного 
самовизначення, утвердження мовного сепаратизму та гальму-
вання консолідації соціуму шляхом використання стереотипів та 
фобій. За таких умов конкурентом загальнонаціональній іден-
тичності стає локальна ідентичність, орієнтована на експансійний 
російський культурний простір. А це, в свою чергу, впливає на 
ціннісні домінанти соціуму, світоглядні позиції та менталітет.  

Ідентифікаційнє поле в Україні концентрує декілька сегментів 
ідентичностей, кожен з яких прагнє бути загальнонаціональним: 

 – національно-патріотичні ідентичності, що чітко закликають 
до збереження самобутності українського народу, його культури, 
мови, звичаїв, обрядів; 

 – проєвропейські ідентичності, що підтримують європейські 
демократичні цінності та  інтеграцію в Європейський простір; 

 – проросійські ідентичності, що активно підтримують поши-
рення так званого «русского мира», які спричинили відцентрові та 
сепаратистські тенденції, створили підґрунтя для російської 
інтервенції в Криму та окремих районах Донецької й Луганської 
областей. 

Україна, як справедливо зазначає С. Римаренко, на відміну від 
західноєвропейського різноманіття, стала «зоною репродукування 
соціокультурних і політико-ідеологічних типів ідентичності: від 
«homo soveticus», через традиційну українську етнокультурну тра-
дицію – і до космополітичних ідентичностей» [13, c. 363]. Ці типи 
ідентичностей були залучені до жорстких політичних змагань. 
Упродовж передостанніх років ігри з ідентичностями демонстру-
вав український політикум. Утім, «ігри з ідентичністю» слід роз-
глядати не лише як результат активізації регіональних політичних 
і культурних еліт, що прагнули відокремитися від центру та 
отримати більше владних повноважень. Їх поширення в останні 
десятиліття свідчить про універсальні, об’єктивно існуючі соціо-
структурні причини. Серед цих причин слід назвати насамперед 
ослаблення впливу держави на суспільне життя, що виражається в 
поступовому згортанні соціальних програм і дерегуляції со-
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ціально-економічних процесів. Громадянське суспільство авто-
матично компенсує їх укладенням нових горизонтальних соціаль-
них зв’язків. У той же час послаблення загальнонаціональних 
зв’язків провокує послаблення і загальнонаціональних уподобань, 
відчуття спільності долі й ідентичності. Залишається актуальною 
небезпека виникнення і поглиблення конфліктів у суспільстві на 
ґрунті регіональних розбіжностей щодо вибору геополітичного 
розвитку, відновлення територіальної цілісності України, вибору 
моделі комунікації з жителями окупованих територій та досяг-
нення примирення. 

Безумовно, суспільство має зміцнювати засади спільної 
громадянської ідентичності.  А саме: 

- соціальна, політична злагода на основі загальноприйнятої 
мети – забезпечення духовного і матеріального добробуту громадян; 

- патріотизм, любов до України як визначальної цінності; 
- національна самоповага та повага до представників інших 

націй та національних меншин; 
- верховенство прав і свобод людини і громадянина незалеж-

но від етнічної належності та інших відмінностей. 
Зі сказаного випливають висновки, що інтегративна здатність 

ідентичності безпосередньо залежатиме від співвідношення за-
гальногромадянських і етнонаціональних пріоритетів.  

Можна констатувати, що ознаками формування контурів 
спільної ідентичності в українському суспільстві є: 

- підвищення ролі загальнонаціональної ідентичності сто-
совно локальної і регіональної,  

- посилення українського національно-культурного компо-
нента ідентичності (на Сході й Півдні тощо), 

- посилення ціннісного ставлення до своєї країни. 
Насамкінець варто наголосити, що фундаментом політики 

консолідації має стати ідея єдності українського народу. 
Першочергові завдання державної політики формування спільної 
загальногромадянської ідентичності такі: 

- артикуляція консолідуючих українське суспільство чинни-
ків, формування прийнятної для всього суспільства системи цін-
ностей,   

-пропаганда ідеї єдності, 
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- подолання стереотипів взаємосприйняття,  
- підвищення толерантності до наявних культурних відмінностей,  
- формування єдиного гуманітарного простору  на основі 

перетворення української мови на мову міжнаціонального спілку-
вання,  

- створення власного символічного простору,    
- культурна інтеграція регіонів.  
Реалізація зазначених кроків сприятимє перетворенню ліній 

демаркації на символічні лінії ареалів простору локальних матриць 
єдиної  квітучої країни. 

Перспективи дослідження проблеми полягають у формулю-
ванні основних цілей, принципів, напрямів державної політики 
щодо консолідації українського суспільства на основі матриці 
єднання. 

 
_________________________ 
 

1. Колодій А. Національний вимір суспільного буття. Львів: Астро-
лябія, 2008. 368 с. 

2. Нагорна Л. Ідентифікаційні кризи як стимулятори насильства й сві-
домісних стереотипів. Регіональна історія України. 2016. Вип. 10. С. 77–100. 

3. Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи 
узгодження. Аналітична доповідь Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН 
України, 2016. 192 с. 

4. Суший О. Глибинні рифи українського націотворення: архетипна 
програма конфлікту. Проблеми політичної психології. 2017. Вип. 5(19). 
С. 103–121. 

5. Троян С. Цивілізаційно-культурні маркери України у вимірі глоба-
лізації. Чорноморський літопис. 2010. Вип. 1. С. 64–78. 

6. Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности. Во-
просы философии. 1994. №10. С. 110–112. 

7. Перший загальнонаціональний круглий стіл національної єдноті. 
14 травня 2014 року. URL: http://rada.gov.ua/news/Novyny/Parlamentski_ slu-
khannya/92829.html (дата звернення 20.03. 2018). 

8. Верменич Я. Національна ідентичність як соціокультурний конс-
трукт: погляд з початку XXI століття на проблеми  XX. Регіональна історія 
України. 2017. Вип. 11. С. 9–42. 

9. Рябчук М. Постколоніальний синдром. Спостереження. Київ: К.І.С., 
240 с. 



 

271 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

10. Бекешкіна І. Вирішальний 2014-й: роз’єднав чи з’єднав Україну. 
Трансформація суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на 
Донбасі: регіональний вимір. Київ: Фонд «Демократичні ініціативи ім. Ілька 
Кучеріва», 2017. С. 10–13. 

11. Основні засади та шляхи формування спільної ідентичності 
громадян України. Інформаційно-аналітичні матеріали. Київ: Центр 
Разумкова, 2017. 93 с. 

12. До 26-ї річниці Незалежності України: тенденції змін громадської 
думки. Фонд «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва». URL: 
http://dif.org.ua/article/do-26-richnitsi-nezalezhnosti-ukraini-tendentsii-zmin-
gromadskoi-dumki (дата звернення 26.03.2018). 

13.Римаренко С. Трансформації соціокультурного простору України. 
Гілея. 2016. Вип. 114. С. 361–366. 

 
 
 

Тетяна Андрійчук 
 
 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: КОМПАРАТИВНИЙ 

АНАЛІЗ ДОСВІДУ АЛБАНІЇ ТА УКРАЇНИ 
 
Автор проаналізував практику сприяння розвитку грома-

дянського суспільства урядами Албанії та України – країн, які 
після тривалого тоталітарного досвіду зробили цивілізаційний 
вибір на користь демократизації та європейської інтеграції. 
Обґрунтовано, що громадянське суспільство в обох країнах зіш-
товхується зі схожими проблемами, для розв’язання яких уряди 
вживають подібні заходи. Водночас виокремлено низку особли-
востей державної політики у відповідній сфері уряду Албанії, що 
можуть бути враховані в Україні.  
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Tetiana Andriychuk. State support for the civil society 
development: comparative analysis of the experience of Albania and 
Ukraine. The author analyzed the practice of creating favorable 
conditions for the development of civil society by the governments of 
Albania and Ukraine – the countries that, after a long totalitarian 
experience, made a civilized choice in favor of democratization and 
European integration. Proved that civil society in both countries have 
similar problems and governments take similar measures to solve them. 
At the same time, a number of peculiarities of the state policy in the 
relevant sphere of the Albanian government that can be taken into 
account in Ukraine are singled out. 

Key words: civil society, civil society organizations, government, 
public consultations, financial support, Albania, Ukraine. 

 
Кінець ХХ століття ознаменувався оновленням політичної 

карти Європи та переходом до демократії значної кількості пост-
тоталітарних країн. Суспільно-політичні трансформації у багатьох 
таких країнах поєдналися з цивілізаційним прагненням «молодих 
демократій» приєднатися до Європейського Співтовариства. Деякі 
з них уже мають значні успіхи в цьому процесі (хоча досвід 
Польщі чи Угорщини свідчить, що успішна євроінтеграція не є 
запобіжником демократичного регресу), інші – усе ще долають 
цей шлях.  

Демократизація та європейська інтеграція є пріоритетами і для 
України. Значний внесок в їх досягнення роблять вітчизняні 
науковці, які досліджують проблеми демократичних перетворень. 
Ідеться, зокрема, про праці В. Андрущенка, О. Бабкіної, Ю. Ган-
журова, В. Горбатенка, Г. Зеленько, М. Кармазіної, О. Корнієвсь-
кого, І. Кресіної, О. Майбороди, М. Михальченка, Ф. Рудича, 
Ю. Шайгородського та ін. Разом з цим вітчизняна наука най-
частіше вивчає досвід країн, які перебувають уже набагато 
попереду України, нехтуючи пошуком ефективних практик у 
країнах, які рухаються з нами паралельно (а іноді є нашими 
конкурентами). Водночас вивчення досвіду таких країн також 
може бути корисним для об’єктивного аналізу української прак-
тики становлення демократичних інституцій та її удосконалення.  
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Однією з країн, досвід якої заслуговує на увагу, є Албанія. У 
ХХ ст. тривалий тоталітарний комуністичний режим перетворив її 
на «країну бункерів». Його падіння відбулося практично одно-
часно зі схожими подіями в Україні – у 1990–1992 роках. Надалі, 
до кінця 1990-х років, країна перебувала у перманентній по-
літичній кризі і навіть мала внутрішній конфлікт, для врегу-
лювання якого знадобилися міжнародні миротворчі сили. 
Водночас підтримка Європейського Союзу, якому вигідно мати 
стабільність у балканському регіоні, вже на початку ХХІ століття 
дала свої результати. У 2006 році Албанія та ЄС підписали Угоду 
про стабілізацію та асоціацію, а у 2009 році Албанія подала заявку 
на вступ до ЄС, яка, схоже, незабаром буде розглянута – 
нещодавно Європейська Комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати 
офіційні переговори про вступ Албанії до ЄС, хоча до цього 
критикувала країну за неефективну судову систему, корупцію та 
торгівлю наркотиками [8]. Сьогодні деякі дослідники вважають 
Албанію чи не єдиним позитивним винятком серед балканських 
країн, в яких відбувається «повільна, але стійка ерозія демокра-
тичних норм» [2].  

Як бачимо, і Україна, і Албанія після тривалого тоталітарного 
досвіду зробили цивілізаційний вибір на користь демократизації та 
вступу в об’єднану Європейську спільноту. Обидві країни, попри 
внутрішньополітичні складнощі, мають певний поступ на цьому 
шляху, хоча Албанія завдяки низці сприятливих умов (менші 
розміри країни та кількість населення, важливість спокою в бал-
канському регіоні для ЄС) випереджає Україну в процесі євро-
інтеграції. Чи є Албанія попереду України і в процесі демокра-
тизації, а саме – в такій важливій його складовій, як підтримка роз-
витку громадянського суспільства, спробуємо з’ясувати у цьому 
дослідженні, мета якого – здійснити компаративний аналіз досвіду 
двох країн з реалізації державної політики у відповідній сфері. 

У щорічному дослідженні «Nations in Transit», що готується 
міжнародною правозахисною організацією «Freedom House», рі-
вень демократизації Албанії оцінюється дещо вище, ніж України – 
4,11 та 4,64 балів, відповідно, (за шкалою від 1 до 7, де 7 – 
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найгірша оцінка). Однак, за одним з показників оцінки, – 
«Громадянське суспільство», країни займають схожі позиції 
(Україна є навіть дещо попереду). Так, в Албанії протягом остан-
ніх десяти років (2009–2018) відповідний показник є стабільним – 
3 бали, в Україні більшість років (6 з 10, у т. ч. у 2018 році) він 
сягає позначки 2,75 [4; 5].  

Разом з тим, важливо проаналізувати й узагальнюючі комен-
тарі експертів, які брали участь у проведенні дослідження. Так, 
щодо Албанії дослідники наголошують, насамперед, на фінансовій 
нестійкості організацій громадянського суспільства (недостатня 
фінансова підтримка від приватного сектору, міжнародних донорів 
та уряду). Проблемною також визнано процедуру реєстрації 
організацій громадянського суспільства [4]. Натомість у коментарі 
щодо України наголошується на проблемі впровадження деклару-
вання статків членів антикорупційних організацій громадянського 
суспільства, випадках розслідувань діяльності окремих організацій 
правоохоронними органами. Проблема фінансової слабкості 
громадського сектору не згадується. Також вказується на різно-
манітні форми громадської участі у прийнятті рішень без оцінки їх 
ефективності (щодо Албанії це питання не порушується взагалі) [5]. 

Таким чином, дослідження «Nations in Transit» констатує при-
близно однаковий рівень розвитку громадянського суспільства в 
Албанії та Україні, однак не надає достатньої інформації для 
порівняння практики обох країн.  

Спеціалізованим дослідженням стану розвитку громадян-
ського суспільства в країнах Центральної, Східної Європи та 
Євразії є Індекс сталості організацій громадянського суспільства, 
що оцінюється групами місцевих експертів за підтримки USAID. 
Згідно з результатами останнього Індексу, оприлюдненого у 2017 
році [1], загальна оцінка сталості організацій громадянського 
суспільства в Албанії становить 3,8 бала (за шкалою від 1 до 7, де 
7 – найгірша оцінка), в Україні – 3,3 бала. Оцінки країн можна 
порівняти і за конкретними показниками. 
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Таблиця 1 
 

Оцінки Албанії та України в Індексі сталості організацій 
громадянського суспільства за конкретними показниками 

 
Показник Албанія Україна 
Правове середовище 3.4 3.4 
Організаційна спроможність 3.5 3.3 
Фінансова стійкість 4.9 4.2 
Адвокація 3.2 2.1 
Надання послуг  3.9 3.2 
Галузева інфраструктура 3.8 3.3 
Публічний імідж  3.5 3.3 

 
Як бачимо, Україна має вищі оцінки за більшістю показників. 

Водночас з огляду на те, що оцінювання країн здійснюють різні 
(місцеві) групи експертів, важливо порівняти факти, які лягли в 
основу оцінки. Так, оцінюючи правове середовище в Албанії, 
експерти згадують такі позитивні досягнення, як реалізація 
Дорожньої карти політики уряду Албанії щодо створення сприят-
ливого середовища для розвитку громадянського суспільства, 
зокрема прийняття в її рамках законів про волонтерство та про 
соціальне підприємництво. Серед недоліків – ускладнені проце-
дури реєстрації та звітування. Щодо правового середовища, в 
якому розвиваються українські організації громадянського сус-
пільства, експерти позитивно оцінюють факт ухвалення Націо-
нальної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2016–2018 роки. Як недолік, згадуються, зокрема, певні 
технічні труднощі у реєстрації відповідних організацій.  

Щодо організаційної спроможності організацій громадян-
ського суспільства експерти наголошують на суттєвій відмінності 
ресурсів і можливостей «столичних» та локальних організацій в 
обох країнах. Так само в оцінці фінансової стійкості вказується на 
значну залежність організацій громадянського суспільства обох 
країн від іноземних донорів. Схожі між собою факти знаходимо і в 
описі інфраструктури громадянського суспільства Албанії та 
України: формування сприятливої інфраструктури відбувається 
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переважно за кошти міжнародної допомоги. Щодо надання 
соціальних послуг, то і в Албанії, і в Україні відзначається значний 
внесок організацій громадянського суспільства у соціальну сферу, 
хоча проблемою є залучення коштів на цю діяльність.  

Адвокаційна спроможність організацій громадянського сус-
пільства в Албанії оцінюється на основі інформації, що урядові 
публічні консультації, попри значну кількість, не завжди є про-
зорими та ефективними. Українські експерти оцінили адвокацій-
ний вплив організацій громадянського суспільства значно вище, 
водночас їх оцінка не підкріплена прикладами системного впливу 
значної кількості таких організацій на державну політику (крім 
Реанімаційного пакета реформ) аналізом результативності пуб-
лічних консультацій. 

Що стосується публічного іміджу організацій громадянського 
суспільства, то, за даними соціологічних досліджень, в Албанії 
кількість громадян, які їм довіряють, дорівнює кількості громадян, 
які не довіряють (по 46 % в обох випадках). В Україні таке 
співвідношення дещо краще – 37 % і 24,5%, відповідно.  

Як бачимо, факти, викладені в Індексі сталості організацій 
громадянського суспільства станом на 2016 рік, у цілому свідчать 
про схожі тенденції та проблеми в Албанії та Україні (незважаючи 
на отримані дещо різні оцінки). Тому більш детальний компара-
тивний аналіз досвіду реагування урядами цих країн на проблеми, 
що стримують розвиток громадянського суспільства, може мати 
науковий і практичний інтерес. Важливо, що такий аналіз буде 
зроблено нами на основі більш актуальної інформації – станом на 
2018 рік. 

Здійснюючи аналіз, сконцентруємо увагу на таких важливих 
аспектах, як: 1) правові засади політики уряду в сфері сприяння 
розвитку громадянського суспільства; 2) інституційне забезпечен-
ня відповідної політики; 3) умови для створення організацій 
громадянського суспільства; 4) державна фінансова підтримка 
таких організацій; 5) сприяння соціально-економічній діяльності 

                                           
 Інформація про досвід Албанії отримана за результатами зустрічей 

з представниками урядових та громадських організацій у ході візиту до 
країни, організованого Координатором проектів ОБСЄ в Україні. 
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організацій громадянського суспільства; 6) інструменти залучення 
громадськості до прийняття державних рішень. 

Правові засади. І в Албанії, і в Україні на сьогодні затвердже-
ні документи щодо політики уряду в сфері сприяння розвитку 
громадянського суспільства. У випадку з Албанією йдеться про 
урядову Дорожню карту політики уряду Албанії щодо створення 
сприятливого середовища для розвитку громадянського суспіль-
ства (її розробка у 2014 році підтримувалась ЄС) [7]. У документі 
зазначені пріоритетні напрями та короткострокові, середньостро-
кові й довгострокові завдання для їх досягнення. Для фінансу-
вання реалізації Дорожньої карти залучаються не лише кошти з 
державного бюджету, але й кошти ЄС, інших міжнародних доно-
рів. Наразі завдання Дорожньої карти переглядаються, для чого 
проводяться публічні консультації в регіонах.  

У нашій державі на сьогодні діє Національна стратегія 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–
2020 роки, затверджена Президентом України [13]. Документ 
визначає загальні пріоритети державної політики у відповідній 
сфері та, на відміну від албанського аналога, не містить кон-
кретизованих завдань. Водночас уряд має щорічно у співпраці з 
громадськістю готувати план заходів з реалізації Національної 
стратегії (що, на наш погляд, дозволяє більш гнучко реагувати на 
потреби організацій громадянського суспільства) та звіт про 
реалізацію минулорічного плану.  

Інституційне забезпечення. В обох країнах на сьогодні від-
повідна політика координується через урядовий апарат – Департа-
мент розвитку та належного урядування Офісу Прем’єр-міністра 
в Албанії та Департамент інформації та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату Кабінету Міністрів в України. Водночас 
урядом Албанії ще у 2009 році створена спеціалізована державна 
установа – Агентство з підтримки громадянського суспільства [6], – 
покликана надавати фінансову підтримку організаціям громадян-
ського суспільства, створювати інші сприятливі умови для таких 
організацій, здійснювати функції секретаріату Національної ради з 
розвитку громадянського суспільства. Український громадський 
сектор чітко визначеного партнера з боку уряду (у вигляді 
уповноваженого органу або спеціалізованої установи) не має.  
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Важливим інститутом для формування та реалізації державної 
політики сприяння розвитку громадянського суспільства є також 
спеціалізовані консультативні органи. В Албанії таким органом є 
Національна рада з розвитку громадянського суспільства [3], в 
Україні – Координаційна рада сприяння розвитку громадянського 
суспільства при Президентові України [9]. В обох випадках до 
складу рад входять представники органів виконавчої влади та 
організацій громадянського суспільства, при цьому якщо в 
албанській раді співвідношення між ними є однаковим (по 13 
членів), то в українській – представники організацій громадян-
ського суспільства становлять близько двох третин від її складу, 
що видається більш демократичним. Водночас привертає увагу 
албанський досвід прозорого обрання членів Національної ради 
від громадськості. Кандидатом може бути представник організації 
громадянського суспільства, що працює в одній з 3 сфер: 
демократизація, верховенство права, євроінтеграція; економічний, 
територіальний, екологічний розвиток; соціальні питання. Такий 
кандидат мусить мати не менше 10 років досвіду роботи та 
обіймати керівні посади в організації громадянського суспільства 
протягом принаймні 5 років. Йому також мають надати лист 
підтримки 5 організацій, що працюють у відповідній сфері. 
Голосування за кандидатів відбувається в Інтернеті, у ньому 
беруть участь представники тих організацій громадянського 
суспільства, які подають звіти до фіскальних органів та провадять 
активну діяльність. В Україні натомість членів Координаційної 
ради обирає Адміністрація Президента. Цікаво також, що 
представники громадськості в Національній раді Албанії через 
лотерею отримують різні мандати – членство на 1, 2 і 3 роки (з 
метою постійного оновлення складу ради). 

Основні завдання і Національної ради в Албанії, і Коорди-
наційної ради в Україні пов’язані з участю в реалізації стра-
тегічних документів щодо державної політики у відповідній сфері. 
Водночас албанська Національна рада також бере участь в 
організації конкурсів для фінансової підтримки організацій 
громадянського суспільства та відборі членів від громадськості до 
деяких консультативно-дорадчих органів при міністерствах. 
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Умови для створення. Як уже згадувалося, в Албанії діє 
досить ускладнена процедура реєстрації організацій громадян-
ського суспільства – вони, незважаючи на територію діяльності, 
повинні реєструватися у центральному суді в столиці країни, а 
потім окремо звертатися до фіскального органу для отримання 
податкового номера. У рамках оновлення згаданої вище Дорож-
ньої карти розглядається питання щодо спрощення реєстраційних 
процедур за зразком тих, що пропонуються бізнесу. Слід зазна-
чити, що в Україні також тривалий час реєстраційні процедури для 
організацій громадянського суспільства були більш складними, 
ніж для бізнесу. Однак на сьогодні вже зроблено значний крок 
уперед – організації громадянського суспільства реєструються як і 
інші юридичні особи, при цьому можуть це зробити через 
регіональні управління юстиції, центри надання адміністративних 
послуг і навіть центри з надання безоплатної правової допомоги. 
Також запроваджено «єдине вікно» для подання документів і для 
реєстрації, і для отримання статусу неприбутковості. 

Державна фінансова підтримка. Фінансове забезпечення 
організацій громадянського суспільства – чи не найбільша 
проблема громадського сектору як в Албанії, так і в Україні. Років, 
що минули після краху тоталітарних систем у цих країнах, вияви-
лося недостатньо для поширення практики підтримки організацій 
громадянського суспільства їх основним бенефіціаром – громадя-
нами. Доступ до міжнародних грантів має обмежене коло відповід-
них організацій. У зв’язку з цим уряди прагнуть підтримати 
діяльність суспільно корисних організацій громадянського сус-
пільства з державного бюджету.  

В Албанії така фінансова підтримка здійснюється переважно 
через конкурси, що організовуються Агентством з підтримки 
громадянського суспільства за участю Національної ради з 
розвитку громадянського суспільства (хоча міністерства можуть 
запроваджувати власні гранти). Розмір коштів, які розподіляються 
щорічно Агентством, становить близько 600 тис. євро. Максималь-
ний грант, що може надаватися, – 30 тис. євро (з них на покриття 
адміністративних витрат може спрямовуватися до 35 %). Пріори-
тетні сфери діяльності організацій громадянського суспільства 
визначаються за результатами публічних консультацій (на сьо-
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годні це соціальні питання, людський капітал, інтеграція в ЄС, 
розвиток молоді, охорона довкілля, прозорість діяльності держав-
них установ, удосконалення законодавства тощо). Агентством 
здійснюється адміністративна перевірка отриманих проектних 
пропозицій та підготовка довгого і короткого списків можливих 
переможців з урахуванням розміру і потенціалу організацій, 
географічного балансу, досвіду попередньої діяльності (більш 
досвідчені організації отримують більші гранти, водночас для 
новостворених організацій і таких, що тривалий час не працювали, 
є квоти на отримання невеликого гранту). Переможці конкурсу 
визначаються за участю Національної ради з розвитку гро-
мадянського суспільства.  

В Україні діє дві моделі підтримки організацій громадян-
ського суспільства з державного бюджету – позаконкурсна (пряме 
фінансування громадських організацій інвалідів, спортивно-фіз-
культурного спрямування, творчих спілок) та конкурсна (під-
тримка програм, проектів, заходів організацій громадянського сус-
пільства). Водночас конкурси за єдиним урядовим порядком [12] 
станом на 2018 рік проводять лише Міністерство молоді та спорту 
(молодіжні організації) та Держслужба у справах ветеранів війни 
та учасників АТО (ветеранські організації), хоча у попередні роки 
такий досвід мали ще й Міністерство культури та Міністерство 
оборони. Для підтримки організацій громадянського суспільства у 
2018 році вищеназваними відомствами передбачено сукупно 
близько 69 млн грн (понад 2 млн євро), що суттєво більше, ніж 
кошти, якими оперує Агентство з підтримки громадянського сус-
пільства Албанії. Водночас в Албанії отримати державне фінан-
сування можуть організації громадянського суспільства, що 
працюють у багатьох сферах, а в Україні таку можливість має 
обмежене коло організацій. Разом з цим громадськими експертами 
спільно з Адміністрацією Президента України розроблено законо-
проект «Про Національний фонд розвитку громадянського 
суспільства» [10], покликаний збільшити фінансову підтримку 
громадського сектору.  

Слід звернути увагу ще й на те, що умови конкурсу програм, 
проектів, заходів організацій громадянського суспільства в Украї-
ні, на відміну від умов відповідного албанського конкурсу, не 
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передбачають певних преференцій (квот) для підтримки новоство-
рених організацій громадянського суспільства (хоча у 2018 році 
строк діяльності організацій, необхідний для допуску до участі в 
конкурсі, було зменшено з 2 років до 6 місяців), а також можли-
вості спрямовувати частину отриманих від держави коштів на 
адміністративні видатки організацій. Хоча до складу конкурсних 
комісій в Україні мають залучатися окремі представники громад-
ськості, більш демократичним і прозорим видається залучення в 
Албанії до оцінки конкурсних пропозицій членів Національної 
ради сприяння розвитку громадянського суспільства.  

Сприяння соціально-економічній діяльності. Організації гро-
мадянського суспільства за своєю природою є соціально орієнто-
вані, а їх діяльність може робити значний внесок в економічний 
розвиток країн. І в Албанії, і в Україні вже певний час 
реалізуються закони про соціальні послуги, відповідно до яких 
надання таких послуг держава може замовляти в організацій 
громадянського суспільства. Хоча на практиці основним джерелом 
фінансування соціальної діяльності організацій громадянського 
суспільства залишається грантова підтримка з іноземних джерел.  

Разом з цим слід зазначити, що в Албанії у 2017 році було 
ухвалено закон «Про соціальне підприємництво». Передбачається 
надання урядом через спеціальні фонди трирічної підтримки 
підприємствам, утвореним організаціями громадянського сус-
пільства, не менше ніж 30 % працівників яких становлять інваліди, 
жінки, які зазнали насильства, роми, представники інших мало-
захищених категорій населення. В Україні наразі соціальне 
підприємництво на офіційному рівні не підтримується. 

Інструменти залучення до прийняття державних рішень. І в 
Албанії, і в Україні приділяється значна увага залученню органі-
зацій громадянського суспільства до формування та реалізації 
державної політики. Так, у 2015 році в Албанії був ухвалений 
Закон «Про публічні консультації». У рамках його виконання 
створена спеціальна урядова веб-платформа для проведення 
публічних консультацій (konsultimipublik.gov.al). На платформі 
функціонує Електронний реєстр заінтересованих організацій 
громадянського суспільства, після реєстрації в якому вони адресно 
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отримують інформацію про публічні обговорення з питань, які їх 
цікавлять (подібний реєстр функціонує і на веб-сайті парламенту). 
Також в Албанії поширена практика створення консультативно-
дорадчих органів за участю представників міністерств та органі-
зацій громадянського суспільства для спільного вирішення 
певного кола питань.  

В Україні законопроект про публічні консультації, яким 
передбачено створення електронних реєстрів заінтересованих 
сторін, був розроблений урядом у співпраці з громадськими 
експертами і у 2018 році поданий на розгляд парламенту. 
Водночас без достатніх аргументів він отримав негативний висно-
вок від профільного парламентського комітету з пропозицією 
повернути його розробнику [14]. Таким чином, ще деякий час 
консультації з організаціями громадянського суспільства і надалі 
проводитимуться відповідно до затвердженого урядом порядку [11], 
який менш прогресивний, ніж албанський, не має сили закону і 
поширюється лише на органи виконавчої влади.  

На відміну від Албанії, в Україні розвинена практика 
створення суто громадських консультативно-дорадчих органів – 
громадських рад при органах виконавчої влади. Однак цей 
інструмент залучення громадськості хоч на перший погляд є дуже 
демократичним (організації громадянського суспільства самі 
обирають членів до складу рад), на практиці попри численні 
спроби удосконалення так і не став ефективним (до складу рад у 
багатьох випадках потрапляють нефахові організації громадян-
ського суспільства, між ними та органами виконавчої влади часто 
виникають конфлікти). На практиці консультативно-дорадчі орга-
ни, до складу яких входять представники і від органів виконавчої 
влади, і від організацій громадянського суспільства, є більш 
ефективними для обговорення проблемних питань і пошуку 
рішень, що задовольнятимуть обидві сторони. 

 Підсумовуючи здійснений нами компаративний аналіз 
досвіду державної підтримки розвитку громадянського суспільства 
в Албанії та Україні, зазначимо, що уряди обох країн застосовують 
схожі інструменти: стратегічні документи у відповідній сфері, 
спеціалізовані урядово-громадські консультативні органи, сприят-
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ливе законодавство, фінансова підтримка організацій громадян-
ського суспільства, механізми залучення громадськості до під-
готовки державних рішень. Водночас є і певні відмінності. 
Зокрема, в Албанії створена спеціалізована установа для сприяння 
розвитку громадянського суспільства, вже прийнято закони про 
соціальне підприємництво та публічні консультації, функціонують 
електронні реєстри для проведення урядом та парламентом кон-
сультацій з громадськістю. В Україні, натомість, суттєво спрощено 
процедуру реєстрації організацій громадянського суспільства, 
передбачається значно більший обсяг коштів для державної під-
тримки таких організацій (щоправда, лише деяких їх видів). Крім 
того, є певні особливості схожих інструментів сприяння розвитку 
громадянського суспільства, від яких залежить більша чи менша 
результативність відповідної державної політики в Албанії чи 
Україні.  

Враховуючи результати здійсненого аналізу, на наш погляд, в 
українській практиці державної підтримки розвитку громадян-
ського суспільства доцільно врахувати такий досвід Албанії: 

- створення спеціалізованої державної установи для підтримки 
організацій громадянського суспільства; 

- процедура прозорого обрання членів Національної ради з 
розвитку громадянського суспільства (може бути застосована і для 
обрання членів Координаційної ради сприяння розвитку громадян-
ського суспільства, і для формування громадських рад при всіх 
органах виконавчої влади); 

- фінансова підтримка організацій громадянського сус-
пільства, що працюють у різних суспільно важливих сферах; 
покриття державою певного відсотка адміністративних витрат 
переможців відповідних конкурсів; 

- прийняття закону про соціальне підприємництво та 
підтримка відповідних підприємств; 

- прийняття закону про публічні консультації та забезпечення 
функціонування спеціальних електронних реєстрів для адресного 
залучення організацій громадянського суспільства до розроблення 
державних рішень.  
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АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА І ДЕМОКРАТІЯ В 
БРАЗИЛІЇ: ДОСЯГНЕННЯ І НОВІ ВИКЛИКИ 

 
У статті розглядаються особливості боротьби з корупцією, 

яка для Бразилії є масштабною проблемою політичної системи. 
Корупція пронизує всі рівні державного управління (федеральний, 
регіональний, муніципальний) і всі гілки влади. Незважаючи на 
заходи, прийняті на державному рівні, проблема боротьби з 
корупцією, як і раніше, залишається актуальною. Служби кон-
тролю розгалужуються, але при цьому не стають ефективними. 
Неформальні практики суспільних взаємин, що є важливою части-
ною бразильської політичної культури, також впливають на 
ефективність: корупція в Бразилії викликана не тільки недоскона-
лістю політичних інститутів, але і культурним сприйняттям 
цього явища. Методологія статті містить системні, структур-
но-функціональні, порівняльно-політичні підходи, методи аналізу, 
синтезу, індукції, дедукції, спостереження, моделювання. У цій 
статті проаналізована природа корупції «по-бразильськи» та її 
культурні особливості; заходи для боротьби з нею на всіх рівнях 
державного управління; служби, які відповідають за боротьбу з 
корупцією; як антикорупційна діяльність регулюється законо-
давством країни; досягнуті результати і нові виклики. 

Ключові слова: Бразилія, корупція, демократія, політичні 
інститути, антикорупційне законодавство, безпека. 
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has witnessed many empirical investigations of political corruption, 
those devoted to its theoretical component are still largely missing. The 
2010s have seen an unprecedented expansion in relevant efforts at 
measuring, assessing, monitoring, modeling corruption, as well as 
mobilization efforts to control it. The global corruption has radically 
evolved and thus the methodology of corruption studies faced with 
crucial conceptual hurdles, starting with the definition of basic terms. 
Moreover, if foreign scientists have been investigating corruption for 
decades already, the attention of Ukrainian scholars to this 
phenomenon is relatively fresh. Therefore, there is a wide gap between 
the degree of scrutiny of political corruption phenomenon in Brazil and 
foreign political science, which requires the systematization and 
analysis of foreign scholars’ contributions on the issue. 

Key words: Brazil, corruption, international system, political 
corruption, strategy of national safety, Anti-Corruption Program, 
democracy. 

 
Постановка проблеми. Поширення корупцiї є суттєвою 

загрозою нацiональнiй безпецi держави, резонансною проблемою 
полiтичної системи i виявляється у практичних питаннях 
утвердження демократичних засад полiтичного режиму, у сферi 
реалiзацiї та захисту прав i свобод громадян, вiдносин мiж владою 
та суспiльством, взаємодiї рiзноманiтних полiтичних iнститутiв. 
Всебiчний огляд явища корупцiї дає пiдстави зараховувати її до 
наскрiзних суспiльних проблем: iснуючи в суспiльствi, вона 
пронизує рiзнi сфери життя, деформує людськi стосунки й 
соцiальнi цiнностi, є тлом для кримiнальних злочинiв. Загальний 
негативний ефект вiд впливу корупцiї iнколи визначають як 
корозiю влади, що руйнує державний апарат та роз’їдає моральнi 
принципи суспiльства. 

Актуальність дослідження. Питання протидiї корупцiї 
набуло нинi для країни особливої актуальностi. Результати 
численних дослiджень вказують на те, що практично усi системи 
соцiального управлiння у державi бiльшою або меншою мiрою 
ураженi корупцiєю. Масштаби загрози, яку становить для розвитку 
суспiльства зазначений масив правопорушень, зумовлює ступiнь 
уваги до цiєї проблеми з боку органiв державної влади, а також 
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широкої громадськостi. Набуття явищем корупцiї статусу однiєї з 
найактуальнiших соцiальних i полiтичних проблем, несумiсних з 
поняттям права, демократiї та розвитку, викликає посилену увагу 
до нього. 

Методи дослідження. Для вирішення завдань, поставлених у 
статті, були використані переважно такі наукові методи: загально-
наукові – описовий, герменевтично-політологічний, системний, 
структурно-функціональний, компаративний, інституційно-
порівняльний. 

Виклад основного матеріалу. За період правління військо-
вих (1964–1985 рр.) про корупцію говорити було неприйнятним. 
Але з демократизацією суспільства хабарництво і нечесність 
чиновників стали однією з улюблених тем у засобах масової 
інформації. Обвинувачений у корупції і притягнутий до суду 
президент Ф. Коллор де Мело (1989–1992) був змушений піти у 
відставку. За період восьмирічного перебування при владі соціал-
демократа Ф. Е. Кардозо (1994–2002) з боку опозиції неодноразово 
звучали звинувачення його в різних фінансових махінаціях і 
зловживаннях [1, с.7].  

За оцінками міжнародної неурядової організації «Тгаns-
раrеnсіа іnternacional» (ісп.) (ТІ), бразильці більше за усіх у світі 
стурбовані темою корупції. І в них є підстави. Т1 систематично 
складає своєрідний рейтинг країн, кожній привласнюється бал від 
0 до 10. Причому, 10 балів – це найменший ступінь корупції. У 
цьому списку Бразилія в 2004 р. мала 3,9 бала. Такий самий 
результат має приблизно половина країн Латинської Америки. 

У 2005 р. організація «Americas Barometer», проводячи дос-
лідження у 18 країнах, просила спонтанно назвати головну 
проблему, з якою зіштовхується їхня країна. Бразилія й Еквадор 
виявилися на першому місці за відсотком мешканців, які 
поставили корупцію на перше місце. Бразилія одна з двох країн 
(разом з Парагваєм), у яких корупція була зазначена головною 
проблемою. Відповідно до індексу сприйняття корупції орга-
нізацією «Transparencіа іnternational» за 2012 р. [1, с. 9] Бразилія 
посідала 69-те місце (з 174), тобто нижче таких країн, як Гана, 
Намібія, Саудівська Аравія і навіть Куба. Індекс World Audit за 
2012 р. зсунув Бразилію на 53-тє місце з 149 країн [2, с.4]. 
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 Судовий процес із цієї справи оцінювався спостерігачами як 
важливий політичний сигнал країні, в якій державна система 
тривалий час була корумпована і існувала безкарність. Як 
наслідок, 25 осіб були визнані винними в організації фінансової 
схеми, завдяки якій з бюджету сплачувалася політична лояльність 
партій, які входили до правлячої коаліції. Кілька людей з-серед 
засуджених входили до керівництва правлячої Партії трудящих. 

У 2013 р. розпочалася нова хвиля масових розслідувань 
діяльності державних чиновників і депутатів, замішаних у махі-
націях з держбюджетом і корупцією. Раніше колишній президент 
Луїс Ігнасіо Лула да Сілва розгорнув іншу масштабну 
антикорупційну кампанію, основною мішенню якої стали муніци-
палітети. У січні 2002 р. Лула, обійнявши посаду президента, 
почав безпрецедентну антикорупційну кампанію, що базувалася на 
вибірковому аудиті витрат муніципалітетів. Ця антикорупційна 
програма, що була впроваджена через Федеральну службу 
контролю (Controladoria Geral da União (CGU)), ставила перед 
собою дві мети: перешкодити нецільовій витраті державних 
засобів, заохочувати участь громадянського суспільства в контролі 
за державними витратами. На муніципальному рівні також відбу-
валися перевірки. Наприклад, у 2010 р. був виявлений менш 
масштабний, але голосний випадок корупції. У невеликому 
бразильському місті Доурадус чисельністю 200 тис. осіб (недалеко 
від границі з Парагваєм) були арештовані мер міста і члени 
муніципального уряду практично в повному складі (на волі зали-
шилося лише семеро керівників департаментів). Усього в хабар-
ництві і шахрайстві звинуватили 27 осіб. Серед арештованих – 
кілька підприємців, дружина мера, а також міські радники і 
секретарі з фінансів, управління міськими службами і навіть 
директори лікарні. Для їхньої затримки в місто був спрямований 
загін федеральної поліції Бразилії кількістю понад 200 бійців [3, 
с.8]. Муніципальних чиновників звинуватили в причетності до 
великої корупційної мережі, якою керував безпосередньо мер 
міста, в одержанні «відкатів» від приватних підрядчиків. Таким 
чином, на всіх рівнях державного управління здійснювалися 
заходи для боротьби з корупцією.  
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До бразильського законодавства активно вносилися нові 
закони про обмеження корупційної діяльності, а на федеральному 
рівні створювалися нові інститути для боротьбі з нею. На розгляді 
бразильського Конгресу перебуває понад 80 законопроектів з 
боротьби з корупцією, включаючи проекти, що забезпечили б 
карне переслідування компаній, які беруть участь у хабарництві. 
Приватні організації і державні відомства також уживають заходів 
проти корупції. Так, у 2008 р. Федеральним верховним судом була 
прийнята поправка, яка забороняє непотизм у трьох гілках влади 
на всіх рівнях федерації [4, с. 34]. У 2010 р. Лула видав 
Федеральний указ № 7203, що передбачав заборону сімейності у 
Федеральній адміністрації. Заборонявся прийом на роботу в 
державні служби родичів державних службовців, а також так зване 
«перехресне кумівство», коли беруть на роботу родичів один 
одного. У 2010 р. був прийнятий Закон «Про бездоганну репу-
тацію» («Lei Ficha Limpa») на виборах [5, с.18]. За законом 
кандидат не може балотуватися на виборах протягом восьми років, 
якщо він був відсторонений від посади, подав у відставку, щоб 
уникнути відсторонення, або засуджений колективним органом 
(понад одного судді), навіть якщо є можливість апеляції. У червні 
2013 р. Сенатом Бразилії був прийнятий новий закон проти 
корупції. У 2014 р. набрав чинності закон, який зобов’язував 
компанії, уперше викриті в корупції, платити штраф. Новий закон 
припускав, що компанії нестимуть відповідальність за підкуп 
державних службовців аж до штрафу від 0,2 до 20% від свого 
загального виторгу і відшкодування збитків. 

Однак, незважаючи на це, корупційна складова усередині 
бразильського суспільства усе ще має значну питому вагу. 
«Transparencіа іnternational» визначає корупцію як «зловживання 
службовим становищем з метою особистої вигоди і класифікує її 
таким чином: значна, незначна і політична, залежно від суми 
грошей і сектору, в якому корупція була виявлена. Значна 
корупція – дії на державному рівні, які впливають на політику або 
основні функції держави, дозволяючи одержувати вигоду за 
рахунок суспільного блага. Низова корупція має на увазі 
повсякденне зловживання повноваженнями державними службов-
цями нижчої і середньої ланки в їхніх взаємодіях зі звичайними 
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громадянами, у лікарнях, школах, поліцейських ділянках та інших 
установах. Політична корупція – зловживання політиків владою з 
метою особистої вигоди [6, с.45]. 

Кримінальний кодекс містить такі визначення корупції: 
активна корупція державних посадових осіб (ст. 333); пасивна 
корупція державних посадових осіб (ст. 317); активне хабарництво 
в міжнародних ділових операціях (ст. 337 В); торгівля впливом у 
міжнародних ділових операціях (ст. 337 С) [7, с. 18]. 

Незважаючи на характер корупції, недостатній рівень від-
повідальності за формально корупційну поведінку переростає в 
толерантне ставлення до неформальних практик, наприклад, 
клієнтелізм, що може і не бути незаконним, але сумнівним з 
погляду нормативної демократії. Якщо формальні інститути 
слабкі, клієнтелізм може збільшувати ресурси на виборах. Слабкі 
інститути прямо пропорційні розумінню державних інститутів як 
корумпованих. Однак навіть якщо інститути сильні, але зв’язок 
між ними порушений, вони можуть співіснувати за толерантністю 
і підтримкою корумпованої поведінки. Корупція – одна з головних 
перешкод на шляху досягнення консолідованої і сталої 
демократичної держави. 

Дослідники Б. Геддес і А. Рібеуру у 1992 р. виокремили шість 
основних типів корупції в Бразилії. По-перше, завищення ціни 
(штучне збільшення цін на товари або послуги, щоб забезпечити 
додатковий прибуток для бізнесу в обмін на «відкати» або 
електоральну підтримку). По-друге, сприяння в отриманні сплат 
«своїм» підрядчикам. По-третє, незаконний збір засобів у вигляді 
пожертвувань від підприємців на передвиборчу кампанію для 
підтримки кандидатів – союзників уряду. По-четверте, сприяння 
перемозі в публічних торгах, коли торги регулюються на користь 
привілейованих компаній. По-п’яте, одержання прибутку від 
використання конфіденційної інформації (особисте використання 
конфіденційної інформації для одержання прибутку або передача 
конфіденційної інформації в обмін на гроші або підтримку). По-
шосте, маніпуляція держрегулюванням (зміна положень про 
надання податкових пільг або інших субсидій для окремих фірм 
або окремих осіб в обмін на підтримку або «відкати») [8, с.21]. 
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Серед федеральних відомств, які є відповідальними за бороть-
бу з корупцією, є: Федеральна служба контролю (Controladoria 
Geral da União (CGU)) [8, с.5] – здійснює моніторинг і контроль за 
тим, як розподіляється бюджет, відповідно до федерального 
бюджету [9, с.9]. Департамент федеральної поліції – Міністерство 
юстиції розслідує справи про корупцію і ухиляння від сплати 
податків. Міністерство захисту громадських інтересів (Ministério 
Público) – розслідує і передає в суд справи про випадки корупції в 
уряді [10, с. 23]. У бразильській судовій системі існує також Вер-
ховний виборчий трибунал, створений у 1932 р., що має повно-
важення судових органів і здійснює контроль над правильністю 
проведення виборів і референдумів, тобто здійснює розслідування 
порушень, у тому числі і пов’язаних з корупцією: перевірка 
рахунків виборчих кампаній; спостереження за сумлінністю 
ведення виборчих кампаній. Секретаріат федеральних доходів 
(Receita Federal); Департамент з відновлення активів і міжна-
родного співробітництва; Центральний банк і Федеральна подат-
кова служба виконують важливу функцію нагляду за моніто-
рингом фінансових потоків, спираючись на чиновників суміжних 
робочих груп, таких як Рада з нагляду в сфері фінансової 
діяльності. Єдина система фінансового управління (Sistema 
Integrado de Administração Financeira (SIAFI)) [11, с.8] Портал да 
Транспаренсія (Portal da Transparência) – бразильський урядовий 
портал, створений для того, щоб зробити публічними усі витрати 
уряду [12, с. 18]. 

Окрім федеральних відомств, у Національному Конгресі 
Бразилії також є система внутрішнього контролю. У кожній палаті 
Конгресу діє свій постійний комітет з етики. За умови схвалення 
третини членів як Сенату, так і палати депутатів комітет з етики 
може формувати комісію парламенту з розслідування. 

Отже, корумповану систему прийнято пояснювати особли-
востями взаємин усередині бразильського суспільства. У Бразилії є 
глибокою ідея, закорінена в традиціях, пояснювати корупцію як 
результат культурної спадщини, відсутністю чіткого поділу 
публічного й особистого, або тим феноменом, який можна назвати 
патримоніалізмом. Вважається, що патримоніалізм був успадко-
ваний від іберійської традиції довіри, заснованої на сімейних 
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зв’язках. В очах бразильського суспільства дії в обхід закону не 
завжди засуджуються. Часто неможливість перемоги над коруп-
цією розглядається через призму соціокультурних особливостей 
країни: непотизму (в історичному розвитку Північного Сходу 
країни – коронелізму), відчуття свого місця. 

Дослідження, проведене університетом Сан-Паулу, визначило 
три типи корупції, яка є характерною для Бразилії: сіру, білу і 
чорну. Сіра корупція – коли громадські суб’єкти спірно оцінюють 
поведінку. Біла корупція – коли громадська поведінка запере-
чується законом, але в очах суспільства є терпимою або навіть 
схвальною. Чорна – коли закон і суспільні норми не схвалюють 
поведінку. Іншими словами, це означає, що закон передбачає 
покарання і суспільство погоджується, що така поведінка має бути 
покараною і класифікованою як корупція. І якщо з законодавчим 
визначенням корупції більш-менш зрозуміло, то в «колірному» 
визначенні корупція виявляється більш складним явищем. Крім 
«сухої букви закону» з’являється фактор громадських відносин. 
Для Бразилії актуальною є проблема схвального корупційного 
порушення. Це пов’язано з декількома факторами, насамперед 
історичними і культурними. Бразильський історик і соціолог 
Раймунду Фаоро у своїй праці «Os Donos do Poder» виділяє такий 
характерний для бразильського суспільства фактор, як «бюро-
кратична страта» (estamento burocratico), як таке громадське 
утворення, що може складатися з більш ніж одного соціального 
класу і яке відповідає за організацію державного управління. 
Метою такої страти була підтримка статус-кво і збільшення 
доходів [13, с. 24]. 

Для досягнення цієї мети страта проходить через низку змін, 
адаптуючи себе до політичних сценаріїв, але ніколи не втрачаючи 
своєї позиції. «mudar para mudar nada» (змінюватися для того, щоб 
нічого не змінювати). Бразильський дослідник Сержиу Буарке да 
Оланда виділяє соціальні відносини бразильського суспільства 
замість страт. Він створив своєрідний «ідеальний тип» «серцевої 
людини» («homen cordial»). Ключовими характеристиками такого 
типу людини є сердечність і суб’єктивізм/персоналізм: відносини 
такої людини є особистими й емоційними (як сімейні взаємини), 
навіть релігійні і ділові. Нарешті, необхідно відзначити готовність 
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бразильців миритися з корумпованими, але діяльними 
чиновниками. Поширеною є цитата «Ele rouba, mas faz» («Він 
краде, проте працює») [14, с. 8]. 

У бразильському суспільстві поширені такі явища, як 
«маландро» («мalandro») і «жейтиньо» («jeitinho»). Термін 
«мaлaндро» може бути перекладений як чарівний шахрай, людини, 
що йде в обхід формальних правил, щоб домогтися мети, часто 
обходячи закон у процесі. Кейт Росен визначає «жейтиньо» як 
«практику деформації правових норм для доцільності» і 
стверджує, що існування «жейтинью» «дозволяє суспільству 
відтворювати традиційні моделі поведінки індивідів, незважаючи 
на спроби держави через формальні юридичні структури 
запровадити модель поведінки, засновану на дотриманні законів»  

Дослідник Д. Косенко зазначає, що «вивільнення від 
моральних приписів спричиняє домінування орієнтації на мету, 
інтерес. Гроші і влада постають як інструментальні цінності, і у 
ролі таких медіумів спрощують  комунікацію, замінюючи її на 
символічну генералізацію. Таким чином, вони відривають 
соціальну діяльність від інтеракції, засновану на згоді щодо 
цінностей, витісняють її медіумами, координуюча функція яких 
ґрунтується на стратегічній раціональності» [15, с. 23]. 

 Систему неформальних практик збільшує неоднорідність 
державних інститутів, відповідальних за протидію корупції: за 
сферою застосування, ступенем автономності, суміжними 
інститутами і формуваннями. Наприклад, Федеральна рахункова 
палата продуктивна, але сфера її діяльності обмежена 
регламентованими процедурами аудиту. Крім того, історично 
склалося, що Палата порівняно недостатньо незалежна від 
політиків і змушена перекладати розслідування на суміжні 
інститути. З іншого боку, розслідування в Конгресі, ініційовані 
ФСП, мають практично необмежені можливості і теоретично 
можуть здійснюватися автономно, хоча сильний вплив виконавчої 
влади на законодавчу може значно обмежити їхню ефективність. З 
огляду на політичний, по суті, характер Палати, результати її 
розслідувань рідко мають серйозні наслідки з погляду правового 
переслідування порушників. 
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Більшість контролюючих інститутів, по суті, не дуже вільні 
від політичного тиску, консервативні і, як правило, мають вузьку 
сферу дії. Парадокс у тім, що функціонуюча інституціональна 
машина контролю корупції дорога, занадто розгалужена і 
непідконтрольна. Організації, що входять до неї, практично не 
взаємодіють. Тому ефективність її є незначною, а безкарність є 
скоріше правилом, ніж винятком. 

Корупція залишається важливою проблемою, незважаючи на 
низку змін у законодавстві та інституціональні зміни убік поси-
лення антикорупційних заходів через значну кількість обмежених 
у своїх можливостях організацій боротьби з корупцією, слабкий 
взаємозв’язок цих інститутів, через те, що корупція є проблемою 
відповідальності і слабкості політичних інститутів, порушених 
зв’язків «запит–виконання–запит», відсутності акцентування на 
інституціональному компоненті відповідальності. 

Ситуацію загострює ставлення громадян до корупції як до 
проблеми, що належить до державної, без перенесення її в сферу 
повсякденності, і появи почуття власної відповідальності, що 
спонукає пересічного громадянина сприймати її як проблему, що 
існує поруч, зважаючи на гасло «Яке відношення до вас має 
корупція?», висунуте бразильською Асоціацією окружних 
прокурорів, як частину кампанії боротьби з корупцією. 

Однак з підвищенням рівня освіти, скороченням кількості 
населення, що живе за межею бідності, і збільшенням громадян-
ської самосвідомості з’являється новий клас людей, менше 
залежних від держави, вимогливіших у питаннях політичної ре-
форми і відповідальності. Характерним свідченням зміни 
поведінки громадян можна назвати протести влітку 2013 р., одним 
з основних мотивів яких стали звинувачення чиновників у 
хабарництві і свавіллі. Понад 3,3 мільйона осіб вийшли у 2017 р. 
на вулиці двохсот бразильських міст з акцією протесту проти 
корумпованого уряду й економічної кризи. Протестувальники, 
одягнені в жовті і зелені кольори бразильського прапора, несли 
плакати, вимагаючи відставки президента Д. Роуссефф, пред-
ставників Робочої партії, а також арешту колишнього президента 
Лули да Сілва, визнаного винним у відмиванні капіталів і укритті 
від податків. Приблизно 50 тис. осіб зібралися біля будинку 
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Національного Конгресу в столиці Бразиліа і скандували: «Ділма, 
геть!» Вони також зажадали розпочати розслідування за підозрою 
в корупції державного нафтогазового концерну «Petrobras». 
Прокурор Сан-Паулу зажадав превентивного арешту да Сілви, 
однак суд поки не дав відповіді на цю вимогу. Д. Роуссефф 
відмовлялася піти у відставку, заявляючи: «Ніхто не має права 
звільнити законно обраного президента без висунення доказів 
порушення конституції». 

Через скандал із нафтовими хабарами Бразилія занурилась у 
глибоку політичну кризу. Нова хвиля протестів із вимогою 
відставки чинного президента Бразилії Д. Роуссефф розпочалася 
через публікацію записів її телефонних розмов із колишнім 
президентом Сілвою, або, як його називають самі бразильці, 
Лулою. Усі протести стали продовженням масових виступів проти 
корупції у владі, які тривають майже три роки. 

Президента також критикували через скандал навколо 
корупції в державній нафтовій компанії «Petrobras». У межах 
розслідування опинилося чимало бізнесменів і політиків, 
включаючи колишнього президента Луїса Ігнасіо Лулу да Сілву. 
Недавно екс-президента допитали слідчі, звинувачуючи, що він не 
декларував належну йому елітну нерухомість на курорті Гуаружа. 
Лула да Сілва винуватив поліцію в політичному переслідуванні, 
заявляючи, що йому ніколи не належала ця власність. За версією 
адвоката, він уклав гроші в проект під час будівництва, але потім 
відкликав інвестицію. Крім цього, поліція перевіряла підозри, що 
да Сілва використовував вплив на Роуссефф, щоб одержати 
фінансування для власного фонду. Д. Роуссефф виступила на 
захист Лули да Сілви, стверджуючи, що звинувачення на його 
адресу мають суто політичний характер. 

 Ці події стали причиною політичної кризи в країні та 
посилили розкол суспільства, що відбувається на тлі поглиблення 
економічної кризи та зростання кількості незадоволених через 
збільшення витрат на підготовку до літньої Олімпіади в Ріо-де-
Жанейро. Новий скандал розпочався через плівки судді Серджіо 
Моро, який вів розслідування щодо екс-президента Лули да Сілви, 
передав ЗМІ записи їхніх телефонних розмов. Як вважають 
протестувальники, ці записи доводять, що пані президент 
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запропонувала своєму попереднику міністерську посаду, рятуючи 
його цим від арешту за корупційний скандал із Petrobras – 
місцевою версією «Нафтобазу». 16 та 17 березня в країні відбулися 
нові демонстрації з вимогою відставки Роуссефф. Найбільше 
протестувальників обурив уривок розмови, в якому Ділма 
говорила Лулі, що вона «у разі необхідності» негайно надішле 
йому документи про призначення. Опозиція інтерпретувала це як 
намір надати документи швидко, аби Лула міг показати їх поліції 
та уникнути затримання. Сама Роуссефф заперечувала, що 
пропонувала своєму попереднику посаду, аби той уникнув 
відповідальності. За словами президента, вона запросила Лулу на 
посаду, аби підсилити свій уряд. Також у заяві на президентському 
сайті сказано про намір розпочати розслідування проти судді 
Моро. Роуссефф сама обіймала посаду керівника апарату глави 
держави в часи президентства Лули. За бразильським законо-
давством, судити урядових міністрів може лише привілейований 
форум Верховного суду. Це, як вважають опозиціонери, довгий та 
нудний процес, на відміну від Федерального суду. Вони 
побоювалися, що члени Верховного суду можуть поставитися до 
екс-президента з більшою симпатією, аніж Моро. Адже багато з 
них були призначені саме Д. Роуссефф та Лулою да Сілвою. Щодо 
Серджіо Моро, то він відомий тим, що вже засудив на великі 
строки за корупцію кількох бізнесменів, які були причетні до 
скандалу з «Petrobras». Лула погрожував йому покаранням за 
втручанням в приватне життя. Розглянемо хронологію кризи. 
Популярний у народі Лула да Сілва і Д. Роуссефф – давні 
соратники по Партії трудящих. У 2011 р., коли в президента 
діагностували рак гортані, він пішов із влади, підтримавши на 
виборах Роуссефф, яка працювала керівником президентського 
апарату, а згодом посіла пост міністра енергетики. Та популярність 
народних лідерів почала спадати у 2013 р. По всій країні через 
підвищення цін на проїзд в автобусах відбулися наймасштабніші 
протести з 1990 р. Іншою причиною називали незадоволення 
гігантськими витратами на підготовку до чемпіонату світу з 
футболу-2014. Як приклад, називали стадіон «Марокана» в Ріо-де-
Жанейро, який відреставрували за кілька мільярдів реалів, а потім 
з’ясувалося, що все доведеться переробляти, бо він не відповідає 
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нормативам FIFA. Об’єктом нападів була не президент Роуссефф, 
а представники місцевої влади бразильських міст і штатів. Ділма 
намагалася не коментувати події, зазначаючи лише, що народ має 
право висловлювати свою думку. Але потім грянув корупційний 
скандал у вищих ешелонах влади. З’ясувалося, що кілька років 
приватні підприємства сплачували хабарі за те, щоб укласти 
вигідні контракти із державною «Petrobras». Розслідування вже 
зачепило значну кількість високопосадовців, бізнесменів та двох 
президентів – нинішнього та колишнього. Зокрема, Лула да Сілва, 
як вважають слідчі, отримував неправомірний прибуток від 
будівельних компаній. Також він вважається реальним власником 
двох люксових будинків, які зареєстровані на чуже ім’я. Поліція 
затримувала вже на короткий час екс-президента та його дружину 
4 березня. Після допиту їх звільнили. Проти самої Роуссефф 
розпочали процедуру імпічменту.  

Президента звинувачували у покриванні махінацій з 
«Petrobras», коли вона була міністром енергетики, та маніпуля-
ціями з минулорічним бюджетом – вона нелегально позичила 
гроші в державних банках, щоб покрити дефіцит бюджету. 
Нинішня криза вже настільки заплутана, що творці популярного 
американського серіалу про політичні інтриги «Картковий 
будинок» жартома кажуть, що наслідують події у майбутніх 
серіях. А в інтернеті з’явився онлайн-тест, який пропонував відга-
дати – події відбувались у «Картковому будинку» чи в Бразилії? 
Корупція знизила рейтинг всенародного президента. Через скандал 
із нафтовими хабарами Бразилія занурилась у глибоку політичну 
кризу. Нова хвиля протестів із вимогою відставки чинного 
президента Бразилії Ділми Роуссефф почалася через публікацію 
записів її телефонних розмов із колишнім президентом Лула да 
Сілвою, або, як його звуть самі бразильці, Лулою. Вони стали 
продовженням масових виступів проти корупції у владі, які 
тривають майже три роки. 

Генеральний прокурор Бразилії Родріго Жано подав до 
Верховного суду країни 83 запити про початок кримінального 
розслідування випадків корупції бразильських чиновників і 
політиків. Це було зроблено в рамках розслідування корупційного 
скандалу навколо бразильської державної нафтогазової компанії 
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«Petrobras», а також через приховування Роусефф дійсного розміру 
дефіциту бюджету країни під час виборчої кампанії в 2014 р.. 

За даними бразильських ЗМІ, серед фігурантів нових справ – 
щонайменше п’ятеро міністрів уряду президента Мішеля Темера, 
колишня президентка Д. Роуссефф, яка була усунена від посади 
через імпічмент, а також її попередник на цій посаді Луїс Ігнасіо 
Лула да Сілва. 

Запити генпрокурора ґрунтувалися на свідченнях керівників і 
співробітників бразильського будівельного концерну «Odebrecht», 
який є найбільшою будівельною компанією Південної Америки та 
був одним з основних підрядників «Petrobras». Верховний суд 
Бразилії схвалив угоду співробітників «Odebrecht» зі слідством в 
рамках справи про корупцію. У березні 2016 р. президент 
«Odebrecht» Марселу Одебрехт був визнаний судом винним у 
корупції і відмиванні грошей і був засуджений до 19 років 
в’язниці. Він визнав, що його компанія дала хабарів на загальну 
суму 800 мільйонів доларів у різних країнах Латинської Америки, 
у тому числі в Бразилії. 

Президента Темера також могли усунути з посади у разі 
позитивного голосування Конгресу з розслідування. Поліція 
Бразилії звинувачує президента країни Мішеля Темера в 
хабарництві, яке було визначене судом як «пасивна корупція». 
Так, у доповіді Федеральний верховний суд заявив, що зібрав 
достатню кількість доказів про хабарі, які були виплачені Темером 
(через посередників), щоб розпочати розслідування щодо прези-
дента за «пасивну корупцію». У доповіді йшлося про взаємини 
президента з колишнім конгресменом Родріго Рочу Лоуресом, 
який перебуває у в'язниці. Він був затриманий з валізою із 150 тис. 
доларів від керівника компанії JBS. У доповіді суду стверджу-
валося, що Лорес прийняв хабар від JBS від імені Темера. 
Президент Бразилії раніше заперечував всі обвинувачення і 
заявляв, що у відставку не подасть. Раніше в Бразилії Верховний 
суд виправдав президента Мішеля Темера у справі про незаконне 
фінансування передвиборчої кампанії. 

Корупція в Бразилії пов’язана з іншими країнами. Так, 
президент Перу Педро Пабло Кучинський у березні 2018 р. заявив 
про відставку напередодні голосування про його імпічмент у 
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Конгресі. Рішення було прийняте на основі звинувачень, що він 
приховав свої зв’язки з бразильською будівельною компанією 
«Odebrecht», причетною до корупційного скандалу, що стосувався 
частини країн Латинської Америки. 

Висновки. Одним iз життєво важливих викликiв, що постали 
перед суспiльством, є протидiя корупцiї. Новiтня антикорупцiйна 
нормативна база та спiвпраця країни у цьому напрямi з мiж-
народними органiзацiями актуалiзують пiдвищення якостi науко-
вого супроводу проголошеної антикорупцiйної полiтики. Науково-
теоретичнi основи протидiї корупцiї в Бразилії, що становлять 
комплекс результатiв дослiджень зазначеної проблематики в 
розрiзi соцiальних та, зокрема, політичної науки, не повною мiрою 
вiдповiдають потребам моменту, отже, потребують подальшого 
якiсного i кiлькiсного удосконалення. Здійснення аудитів на рівні 
муніципалітетів також робить поняття корупції менш абстрактним. 
Тому що корупція в Бразилії викликана не лише недосконалістю 
політичних інститутів, але і культурним прийняттям цього явища, 
зміна в її сприйнятті не може відбутися миттєво. 

 
________________________ 
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ГЛОБАЛЬНІ ДЕМОКРАТИЧНІ ПРОЦЕСИ  
ЯК ОСНОВА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 

СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ 
 

У статті теоретично обґрунтовано актуальні напрями 
розвитку законів і закономірностей сучасної світової цивілізації 
як досвіду для реалізації в Україні. Автор систематизував досвід 
розвитку глобальних демократичних процесів як складових стра-
тегічної основи цивілізаційного самовизначення сучасних держав. 
Це наукове завдання вирішується на основі комплексного аналізу 
результатів актуальних досліджень і публікацій, присвячених 
характеристикам формування життєво важливих механізмів 
розвитку держави та умов їх реалізації у міжнародному 
середовищі, зокрема, в контексті невизначеностей та супереч-
ностей цивілізаційного розвитку. 

Ключові слова: цивілізація, демократія, глобальні хвилі 
демократизації, міжнародні відносини. 
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Oleksandr Lozovytskyi. Global democratizations processes as 
the basis of civilization self-definition of modern states. 

The article theoretically grounded current directions of laws and 
the laws of the modern civilization as experience for implementation in 
Ukraine. The author systematized the experience of developing global 
democratic processes as components of the strategic basis of 
civilization self-determination of modern states. This scientific problem 
is solved on the basis of a comprehensive analysis of the results of 
recent research and publications devoted to the characteristics of the 
formation of the vital mechanisms of the state and conditions of their 
realization in the international environment, particularly in the context 
of uncertainties and contradictions of civilization development. 

Key words: civilization, democracy, global waves of 
democratization, international relations. 

 
Актуальність проблематики визначається загостренням бо-

ротьби центрів сили, блоків, союзів, тимчасових альянсів за сфери 
впливу сучасного світу. Новий рівень його організації прояв-
ляється на тлі зростання рівня взаємодії та взаємозалежності 
суб’єктів цивілізаційного розвитку. З одного боку – формування 
просторів, транскордонних за сутністю, а з іншого – збільшення 
кількості акторів на міжнародній арені та зміна їх характеру 
перемістило цивілізацію на новий рівень організації. Саме тому 
осмислення змісту, визначення специфіки, прояснення ролі 
цивілізацій і характеристик знаходяться в основі проблематики 
дієвості та ефективності політики реформ, постійно перебуваючи в 
центрі уваги провідних держав. Але особливої актуальності 
розв’язання згаданої проблеми набуло саме в сучасній Україні. 

Аналіз наукової розробки теми цивілізацій показує, що в 
сучасному вітчизняному науковому співтоваристві точки зору на 
цю проблематику лише починають активно формуватись, і тому 
вказана проблема має потребу в поглибленому дослідженні. Тема 
розробляється або в більш широкому контексті, або як аспект 
інших процесів. Серед наукових публікацій, доступних широкому 
загалу дослідників, насамперед привертають увагу роботи: 
А. Арона, Р. Альбрехта, 3б. Бжезинського, Г. Вайнштейна, 
Ф. Закарія, А. Мельвіля, О. Моці, М. Михальченка, Б. Мура, 
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Н. Содерберга, К. Тіллі, С. Уолта, О. Рафальського,  Ф. Фукуями, 
Ф. Гайєка та С. Гантінгтона. 

Монографії та статті, використані в дослідженні, лише побіж-
но торкаються цивілізаційного аналізу, проблеми і тому наше 
дослідження більше присвячено демократії, має значну актуаль-
ність і становить користь за нинішніх складних умов перехідного 
періоду розбудови української державності. Демократичні транс-
формації на межі XX – XXI ст. з достатньою підставою 
претендують на те, щоб розглядатися не тільки як розрізнені 
внутрішньодержавні явища, але і у вигляді більш загального, що 
долає рамки окремих держав. З цього часу велике значення для 
дослідження, як в загальносвітовому масштабі, так і в окремих 
країнах і регіонах, мають категорії «демократизація» та «хвилі 
демократизації». 

На початку XXI ст. очевидним стає той факт, що 
встановлення демократії в тій чи іншій країні не завжди зумовлено 
внутрішніми процесами. Важливу роль у встановленні демокра-
тичних режимів на початку XXI ст. відіграють зовнішні фактори. 
Причому, якщо раніше використовувалася система стимулів, 
засобів переконання, то тепер формою впливу середовища на 
демократизацію стає і прямий примус у вигляді політичного та 
силового тиску. 

На підставі виробленої політологами теорії (Р. Даль, 
С. М. Ліпсет, Х. Лінц) ми визначаємо демократію як правління 
політичного прийняття рішення представниками, обраними на 
конкурентних виборах [1, с. 154]. Демократія вважається консо-
лідованою, коли її суб’єкти втрачають і передають владу. Відомим 
підходом до вивчення демократії є «плюралізм» (за твердженням 
Р. Даля – «поліархія»), де основними вимірами політичного режи-
му виступають «змагальність» і «участь» [2, с. 36], а головними 
індикаторами демократії – низка громадянських та політичних 
прав і свобод. Відповідно до цієї теорії, демократія виникає та 
зберігається через тиск з боку середнього класу на прото-
демократичні цінності. Демократія з’являється, коли у населення, 

                                           
 Але як показує практика, силовий примус інколи не дає оцікуваних резуль-

татів – Росія, Сирія, Венесуела.  
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переважно у середнього класу, є схильність до неї, а виникнення 
демократії – створення виборів (Х. Лінц, С. М. Ліпсет) [3]. 

Існує також альтернативний підхід – «змагальний елітизм», 
що аналізує демократію через рівновагу сил між організованими 
соціальними групами. Створення демократії – результат діяльності 
еліт. Так, для Б. Мура демократія виникла, коли союз між аристо-
кратією і буржуазією збалансував державу [4, с. 73]. Але там, де 
буржуазія була слабка або підпорядкована державі, демократія 
виникла з вродженою слабкістю, що сприяє власній смерті. Водно-
час, згідно з твердженням Ч. Тіллі, демократія виникає з війни [5, с. 13]. 

Демократія – система «досягнення політичних рішень, за яких 
індивіди прирікають владу вирішувати їх шляхом конкурентної 
боротьби за голоси народу» [6, с. 56]. Таким чином, народ лише 
обирає групу осіб, яка потім приймає кардинальні рішення без 
його відома та участі. Тому сутністю демократії є електоральне 
суперництво [7]. 

У цьому зв’язку «теорія демократії не може обмежувати себе 
однією єдиною метою, а навпаки, вона повинна комбінувати 
більшу кількість уявлень про цілі, які викристалізувалися в теорії 
демократії, а також у демократичній практиці та виявилися со-
ціально значущими...» [8, с. 217]. 

Наступною важливою категорією є демократизація. Вона має 
два значення: 

1. Встановлення демократичних інститутів в окремо взятій 
країні, де демократизація буде тотожна поняттю «демократичний 
транзит», що характеризує особливості перехідного періоду від 
авторитаризму до демократії. 

2. Збільшення кількості демократичних держав, які якісно 
змінюють міжнародні відносини. 

У першому випадку демократизація є предметом політичної 
науки. У другому – світової політики та міжнародних відносин. 

Масштабність демократизації, яка охоплює більше половини 
населення і території Землі, а головне, найпотужніші країни, 
безперечно, свідчить про якісну зміну соціально-політичного стану 
світового співтовариства. Складається глобальне середовище, в 
цілому сприятливе для трансформування системи міжнародних 
відносин. У цьому контексті, на особливу увагу заслуговують 
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дослідження професора А. Мельвіля, який уже в 90-х рр. ХХ ст. 
досліджував проблеми демократичного транзиту і розглядав третю 
хвилю демократизації як глобальну і транснаціональну особли-
вість світового розвитку [9, с. 36]. 

У зв’язку з одночасним переходом великої кількості держав 
до демократичної форми правління в 70–90-х рр. XX ст. було 
сформовано поняття «хвилі демократизації». Внаслідок аналізу 
більш ранніх переходів до демократії С. Гантінгтон вибудував 
теорію «трьох хвиль демократизації». Його, що стала вже 
класичної, робота «Третя хвиля. Демократизація в кінці XX століт-
тя» вперше детально розглядає політичний процес переходу 
держав – від недемократичних до демократичних системам. Автор 
аналізує причини виникнення хвиль демократизації і одним з 
перших зазначає, що в третій хвилі «заміни мали більш насиль-
ницький характер, аніж трансформаційний» [6, с. 219]. 

С. Гантінгтон вводить поняття «хвиля демократизації», під 
якою він розуміє групу переходів «від недемократичних режимів 
до демократичних, що відбуваються в певний проміжок часу, 
кількість яких значно перевищує кількість переходів у 
протилежному напрямі в даний період» [6, с. 56]. До неї зазвичай 
належить також лібералізація або часткова демократизація в тих 
політичних системах, які не стають повністю демократичними. 
Крім нього зазначену концепцію розробляли Р. Дікс, Л. Даймонд 
та Ф. Шміттер [10]. 

Протилежної точки зору дотримується Ф. Фукуяма. Його ідеї 
засновані на припущенні, що кінець «холодної війни» означав 
закінчення широкомасштабного конфлікту в глобальній політиці 
та виникнення єдиного, гармонійного світу: «Для серйозного 
конфлікту потрібні великі держави, які все ще знаходяться в 
рамках історії, а вони саме і йдуть з історичної сцени» [11, с. 210]. 
Тому великі потрясіння глобального масштабу нині виключені. 
Водночас, Ф. Закарія, головний редактор американського часопису 
«Newsweek International» вважає, що демократичну систему 
правління можна вважати абсолютним благом, вона може бути і 
неліберальною [12, с. 217]. З. Бжезинський розвиває ідею «текто-
нічного зсуву» в політичній історії сучасного світу. Цей зсув 
втілюється у переході функції глобального лідерства від одного 
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континенту до іншого, а саме – від Євразії до Північної Америки, 
представленої Сполученими Штатами [13, с. 74]. Він бачить шлях 
демократизації: «Європа також служить трампліном для подаль-
шого просування демократії в глиб Євразії. Розширення Європи на 
схід може закріпити демократичну перемогу 90-х рр.» [14, с. 59]. 

У дослідженнях глобальних демократичних хвиль можуть 
бути виділені декілька течій [15, с. 136]. Крайні полюси займають 
прихильники інтервенціонізму та обмеженості суверенітету, з 
одного боку, і прихильники міжнародного співтовариства – об’єд-
нання рівноправних і суверенних держав, з іншого [16]. Його 
представники виходять з демократизації як головної тенденції 
сучасного світового розвитку (М. Лебедєва, А. Мельвіль, Д. Тре-
нін) [19], поділяють теорію «демократичного світу» (В. Кулагін, 
Ю. Давидов) [18], ідеї «гуманітарної інтервенції» та «обмеженого 
суверенітету» в епоху глобалізації (А. Нікітін, Ю. Федоров) [19]. 
Разом з тим, аналіз цих досліджень являє собою проблемне поле 
для визначення сучасного етапу процесу демократизації. 

Дослідники виділяють три хвилі демократизації. Розуміючи 
ступінь умовності своїх досліджень, С. Гантінгтон виділив такі 
межі хвиль демократизації: 

а) перша, довга хвиля демократизації 1828 – 1926 рр. та 
перший відкат 1922 – 1942 рр.; 

б) друга, коротка хвиля демократизації 1943 – 1962 рр. та 
другий відкат 1958 – 1975 рр.; 

в) третя хвиля демократизації з 1974 р. і до початку ХХІ ст. [6, 
с. 259]. 

Як критерії демократичного мінімуму, дослідники визначили, 
по-перше – 50 % дорослого чоловічого населення повинно мати 
право голосу; і, по-друге, відповідальний глава виконавчої влади 
повинен або зберігати за собою підтримку більшості у виборному 
органі влади, або обиратися під час періодичних загальнонаціо-
нальних виборів [20, с. 85]. 

Друга світова війна призвела до початку другої хвилі демо-
кратизації, але наприкінці 1950-х політичний розвиток набув чітко 
авторитарного характеру і до початку 1960-х рр. друга хвиля 
демократизації вичерпала себе. 
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Глобальний поворот від демократії в 1960-х – на початку 
1970-х рр. мав вражаючі розміри. За однією з оцінок, третина з 32 
діючих демократій, що існували в світі у 1958 р., перетворилася на 
авторитарні режими до середини 1970-х рр. [15, с. 327]. Автори-
тарні транзити подібного роду не тільки викликали до життя тео-
рію бюрократичного авторитаризму, покликану пояснити зміни, 
що відбуваються в третьому світі. Вони породили значно більш 
песимістичний погляд на придатність демократії для країн, що 
розвиваються, і посилили занепокоєння життєздатністю демократії 
в розвинених державах, де її різновиди існували багато років [21]. 

Третя хвиля демократизації почалася у 1974 р після падіння 
португальської диктатури, і протягом майже двадцяти років демо-
кратичні режими прийшли на зміну авторитарним майже у 
тридцяти країнах Азії, Європи та Латинської Америки. У деяких 
країнах відбулася значна лібералізація авторитарних режимів, а в 
інших – рухи, що виступали за демократію, підсилилися та 
легалізувалися. Спочатку цей демократичний прилив проявив себе 
в Південній Європі. Через три місяці після португальського пере-
вороту зникли військові режими у Греції та Іспанії [22]. 

Наприкінці 1970-х рр. демократична хвиля докотилася до 
Латинської Америки (Болівія, Еквадор, Перу). У 1982 р поразка у 
війні з Великою Британією підірвала позиції аргентинського 
військового уряду і привела до обрання цивільного президента та 
уряду. У 1984 р обрані цивільні президенти в Бразилії та Уругваї. 
У Центральній Америці демократизація почалася у Гватемалі, 
Гондурасі та Сальвадорі [23]. 

Демократичний рух заявив про себе і в Азії. На початку 
1977 р. перша демократія третього світу – Індія – проживши 
півтора року в умовах надзвичайного стану, повернулася на 
демократичний шлях розвитку. У 1983 р. в Туреччині внаслідок 
виборів було сформовано цивільний уряд, а на Філіппінах 
відновлена демократія. У 1987 – 1988 рр. демократизація досягла 
Пакистану, Південної Кореї та Тайваню [24]. 

Наприкінці 1980-х рр. демократична хвиля захлеснула 
комуністичний світ. Проте в середині 1990-х рр. С. Гантінгтон 
почав стверджувати, що з третьою хвилею демократизації виникла 
проблема «не перевороту, а ерозії: періодичного або поступового 
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послаблення демократії тими, хто обраний для того, щоб керувати 
нею» [25, с. 105]. Разом з цим, саме тоді третя хвиля демо-
кратизації наблизилася до межі, та головним завданням у най-
ближчі роки буде консолідація та поглиблення нових демократій, 
запобігання третій відкатній хвилі демократичних катастроф. При 
цьому, «якщо в найближчі 10 – 20 років значна частина демокра-
тичних держав третьої хвилі зможе домогтися поглиблення та 
консолідації демократії, кількість демократичних держав істотно 
зросте і світ буде перетворений» [26, с. 583]. Цим обґрунтовується 
наступ четвертої хвилі демократизації саме з початку XXI ст. 
Водночас, третя хвиля демократизації практично не торкнулася 
мусульманського світу, в якому держави Заходу побачили наяв-
ність загроз та стали шукати інструменти захисту власної безпеки. 
Тут легальним і «зручним» інструментом стала демократія. Тому 
демократизація, вперше так явно здійснювана зовнішніми акто-
рами з початку XXI ст., відрізняється від попередніх хвиль та 
підтверджує висновок про настання нової, четвертої. 

Внаслідок кардинальних змін глобального характеру демокра-
тизації слід визнати наявність її четвертої хвилі, яка є новим 
етапом у глобальному переході до демократії. Четверта хвиля 
демократизації – новий етап у глобальному переході до демократії, 
а її особливість полягає в тому, що перехід до демократичних 
форм правління здійснюється, насамперед, завдяки зовнішнім чинни-
кам – «гуманітарних інтервенцій», застосуванню військової сили, 
політичному тиску і впровадженню інститутів демократії ззовні, а 
також внаслідок масового виступу широких верств населення. 

Четверта хвиля демократизації включає також у себе так звані 
«кольорові революції», які охопили значну частину пострадянсь-
кого простору і низку країн в інших регіонах світу. Вони відбулися 
в Грузії (Революція троянд), в Україні (Помаранчева революція та 
Революція Гідності), в Киргизії (Революція тюльпанів), в Лівані 
(Кедрова революція). Водночас, вони не мали результатів у 
Білорусі та Узбекистані, хоча Захід докладав чимало зусиль щодо 
змін ситуації, що склалася в цих країнах. Але, в будь-якому разі, 
успішності чи неуспішності події в кожній з цих країн набували з 
самого початку міжнародного звучання. Четверта хвиля привела 
до майже безмежного «демократичного месіанства» на світовій 
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арені. Внутрішньополітичним процесам стали активно і цілком від-
крито допомагати ззовні. Демократизація стала головною метою 
провідних держав світу. Сьогодні доцільно говорити про існування 
штучно викликаної четвертої хвилі демократизації, в якій зовніш-
ньополітичні зусилля починають відігравати вирішальну роль. 

Особливістю четвертої хвилі демократизації є її вплив на 
політику держав. Вона полягає в тому, що перехід до демокра-
тичних форм правління здійснюється, насамперед, завдяки 
зовнішнім чинникам – «гуманітарним інтервенціям», застосуван-
ню військової сили, політичному тиску і впровадженню інститутів 
демократії ззовні, а також внаслідок масових виступів широких 
верств населення. «Кольорові революції» показали, що демократію 
можна поширювати не тільки за допомогою військових дій, але і 
мирним шляхом, через діяльність неурядових організацій та 
фондів. Однак, як ми бачимо нині, прагнення прискорити розвиток 
демократії в окремих країнах тиском ззовні неминуче призводить 
до відходу від її принципів як на міжнародній арені, так і в 
середині країн. 

Аналізуючи хвилі демократизації та їх відкати, С. Гантінгтон 
дійшов таких висновків. По-перше, причини переходів від демо-
кратичних до авторитарних політичних систем відрізнялися не 
менше, аніж причини переходів від авторитаризму до демократії 
та перепліталися з ними. Серед факторів, що сприяли транзиту під 
час першого і другого відкатів є: 

1) недостатня вкоріненість демократичних цінностей серед 
провідних груп політичної еліти та широкої громадськості; 

2) загострення соціального конфлікту або економічної кризи, 
що підвищили популярність жорстких заходів, які могли бути 
застосовані тільки авторитарним урядом або режимом; 

3) громадсько-політична поляризація, яка найчастіше викли-
кана діями «лівих» урядів, що намагалися занадто швидко прово-
дити велику кількість соціально-економічних реформ; 

4) рішучість консервативних груп середнього і вищого класу 
прибрати популістські та «ліві» рухи, а також нижчий клас від 
політичної влади; 

5) зникнення верховенства закону і порядку внаслідок 
тероризму і повстанських рухів; 
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6) інтервенція або загарбання недемократичною іноземною 
державою; 

7) ефект «снігової кулі» у вигляді краху або повалення демо-
кратичних систем в інших країнах [6, с. 311]. 

По-друге, переходи від демократії до авторитаризму, окрім 
тих, що були викликані діями іноземних акторів, майже завжди 
здійснювалися тими, хто стояв при владі або поблизу від неї в 
демократичній системі. За одним або двома можливими винят-
ками, не було випадку, аби знищення демократичної системи 
викликало всенародне голосування або всенародне повстання. 
Переважна більшість переходів від демократії до авторитаризму 
набувало форми військових переворотів або дій, здійснюваних 
виконавчою владою, коли демократично обраний глава виконавчої 
влади рішуче поривав з демократією і зосереджував усю владу в 
своїх руках, зазвичай шляхом оголошення надзвичайного або 
воєнного стану [27]. 

По-третє, у багатьох випадках, як першого, так і другого 
відкатів, демократичні системи замінювалися новими формами 
авторитарного правління. Так, бюрократичний авторитаризм 
відрізнявся від колишніх форм військового правління своїм 
інституційним характером, передбачуваним безстроковим прав-
лінням та економічною політикою. Фашизм та нацизм відрізня-
лися від колишніх форм авторитаризму масовою базою, ідеоло-
гією, партійною організацією, прагненням охоплення і контролю 
більшої частини суспільства та політичної системи. По суті, нові 
форми авторитаризму являли собою реакцію на соціальний та 
економічний розвиток [28]. 

Як причини, що сприяли третьому відкату, можливо 
визначити: 

1) зниження легітимності демократичних режимів через 
систематичну нездатності діяти ефективно; 

2) загальні громадсько-політична або економічна кризи, які 
також можуть в багатьох державах позбавити демократію 
легітимності; 

3) виникнення ефекту «снігової кулі» через перехід до автори-
таризму демократичної або великої держави; 
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4) перехід кількох нещодавно демократизованих країн до 
диктатури через відсутність багатьох необхідних для демократії 
умов, що також може призвести до ефекту «снігової кулі»; 

5) успішна експансія з боку недемократичної держави 
стосовно демократичної країни; 

6) виникнення різних форм авторитаризму, що відповідають 
потребам свого часу: олігархічний авторитаризм, авторитарний 
націоналізм, релігійний фундаменталізм, популістські або групові 
диктатури, які можуть поставити під свій контроль суспільство. 

Висновки і перспективи подальших досліджень полягають у 
тому, що сучасна цивілізація характеризується боротьбою двох 
тенденцій. З одного боку, це «десуверенізація», а з іншого – 
зміцнення реального суверенітету. У зв’язку з цим з’явилася ве-
личезна кількість політичних режимів, які відрізняються від кла-
сичної моделі демократії. Саме тому проблематика глобального 
демократичного процесу постала в політичній науці лише у 
XXI ст. Незважаючи на велику кількість досліджень глобальних 
тенденцій сучасного світу, в тому числі демократизації, це питання 
майже не вивчене, а лише науково визначене. Дослідниками тема 
розробляється або в більш широкому контексті, або розглядається 
як аспект інших процесів. Однак стає очевидним, що масштабність 
демократизації, яка охоплює більшість людства і території Землі, 
безперечно, свідчить про якісну зміну світового співтовариства. 

 
________________________ 
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