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ВІД УПОРЯДНИКІВ
Зміни влади, що відбувалися в Україні протягом усього
періоду її незалежності, жодного разу не призвели до радикального поліпшення економічної ситуації і, відповідно, соціального
становища населення. Масова повсякденна свідомість звикла
пояснювати це насамперед суб’єктним чинником – особистими
якостями персони на вершині владної піраміди та його оточення.
Меншою мірою відповідальність покладається на парламент,
політичні партії, економічні корпорації – можливо, в силу того, що
і розрахунки на них є меншими ніж на главу держави, тобто в силу
поки що нездоланної інерції патерналістської психології.
Зважаючи на характер політичної системи української
держави суб’єктний чинник має відігравати дійсно важливу роль в
організації життя і поступального розвитку країни. І серед
претензій, які можуть висуватися до представників владної команди,
серед інших має бути і ступінь ефективності використання ними
політичних механізмів управління суспільним розвитком.
Україна вже давно відійшла від моделі тотального контролю
держави за усіма суспільними сферами. Сегмент, приміром,
економіки, де може застосовуватися адміністративний стиль
управління, скоротився до приблизно 13%, а решта господарства,
що його прийнято називати національним, перебуває у приватній
власності. Держава в Україні все більше набуває образу «нічного
сторожа», відповідального тільки за загальнонаціональні завдання – безпеку, зовнішню політику, окремі інфраструктурні галузі
тощо. Однак, зменшення її повноважень і прерогатив не є
настільки радикальним, щоб повністю увільнити її від
відповідальності за пошук виходу із нинішнього критичного стану.
Держава, насамперед своїм апаратом здійснення політичної
влади і державного управління, є ключовим елементом у структурі
національного політичного менеджменту. В розпорядженні цього
елементу залишаються потужні, насамперед правові, важелі впливу
на інші елементи структури, якими є право контролю і право
притягнення до відповідальності. Завдяки цим важелям можуть
активно застосовуватися політичні механізми реформування
країни і виведення її на шлях прогресу.
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Кількість політичних механізмів у країні велика, що не дає
можливості в рамках одного дослідницького проекту проаналізувати кожного з них. У запропонованому збірнику наукових
праць увага зосереджена на тих, які видаються авторам
відповідних розділів найбільш важливими у нинішній ситуації.
Насамперед, йдеться про інституційний формат застосування
політичних механізмів, у т. ч. про концептуальне окреслення того
значення, що ці механізми мають для здійснення реформ. Інші
важливі питання стосуються здатності інститутів політичної
системи України, зокрема політичних партій, виконувати мобілізуючу та організуючу функцію при здійсненні реформ, приміром
при зміні характеру відносин між різними поверхами влади, а
також особливостей їх здійснення.
Реформаторська здатність політичних механізмів найбільш
наочно ілюструється наслідками їх застосування при вирішенні
складних проблем, які виникають або іманентно існують у
суспільстві. В даному випадку автори зосередилися на таких
проблемах, як неминучий конфлікт між працею і капіталом,
комунікація між владою і населенням, у т. ч. з його протестно
налаштованою частиною, стабільність у міжетнічних відносинах.
Реформи можливі тільки у солідарному суспільстві, об’єднаному спільними цінностями, спільним образом минулого. Відповідний розділ збірника містить аналіз ефективності політичних
механізмів, спрямованих на досягнення національної єдності у
названих питаннях.
Вітчизняне суспільствознавство наполегливо докладає зусиль
до наукового обґрунтування моделі оптимізації політичної
системи країни. Розділи запропонованого збірника є ще одним
внеском у розробку цієї теми. Збірник підготовлено за підсумками
наукового проекту «Політичні механізми реалізації стратегії
реформування українського суспільства», який виконано в
Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України за рахунок коштів бюджетної програми
«Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень
на 2018 рік» (КПКВК 5641230).
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Розділ 1
ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ
РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА
РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ
У РЕФОРМУВАННІ СУСПІЛЬСТВА:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
Термінологічному конструкту «політичний механізм» притаманні виразні елементи іронії: з одного боку, цей номінативний
засіб доволі поширений, ним інтенсивно користуються не лише
політики, управлінці й науковці, а й найрізноманітніші носії
масової свідомості; з іншого боку, змістовна демаркація явища
політичного механізму продовжує залишатися доволі аморфною і
невиразною. Не виключено, що це – зворотний бік медалі
надмірного слововжитку цього терміна: як влучно зауважив
М. Гайдеггер, поширеності мовних знаків та їх змістовній
насиченості в багатьох випадках притаманна обернена пропорційність – чим частіше вживається термін, тим більше
девальвуються і розмиваються його змістовні ознаки.
Безвідносно до того, наскільки адекватний для нашого
випадку наведений причинно-наслідковий зв’язок і наскільки
когерентне зауваження Гайдеггера стосовно явища політичних
механізмів, доводиться констатувати відсутність концептуальних
праць, на рівні яких феномен політичних механізмів був би
осмислений комплексно, системно, у взаємозалежності та взаємопотенціюючій дій з іншими факторами й чинниками соціальнополітичної життєдіяльності. Вірогідно, такий стан речей віддзеркалює стереотипізовану впевненість у тому, що явищу політичних
механізмів притаманний високий рівень самоочевидності, що воно
є своєрідним трюїзмом, на змістовні ознаки якого не варто
відволікати увагу ні самого себе, ні суспільства.
Такий вердикт є результуючим ефектом недостатнього рівня
критичного аналізу: насправді явище політичних механізмів
містить чимало смислових «підводних рифів», предметна
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демаркація яких потребує ґрунтовного, системного і рефлексійного дослідницького підходу у форматі щонайменше окремого
монографічного дослідження. Оскільки в даному разі дозволити
собі таку розкіш ми не можемо, то будемо увиразнювати лише ті
концептуальні аспекти, з якими об’єктивно й закономірно
доведеться мати справу в процесі осмислення ролі політичних
механізмів у реформуванні суспільства.
Як зазначає Л. Приходченко, «поняття «політичні механізми»
є порівняно новим у вітчизняному суспільствознавстві, відповідно,
немає чіткого визначення дефініції. Насамперед, це пов’язано з
тим, що набір і характер механізмів, які практично використовуються в державному управлінні, обумовлюється політичним
режимом держави, в якому втілюються засоби та методи
здійснення політичної влади, визначаються необхідні та можливі
управлінські дії. Відтак, цілком слушним є визначення політичних
механізмів відповідно до назв політичних режимів: монархічнотрадиційного, тоталітарного, авторитарного, демократичного, що
позначається на специфіці забезпечення процесу управління, є
віддзеркаленням політичного стану суспільства і держави.
Неоднозначність політичного режиму визначає складність
поєднання політичних механізмів, що застосовуються в тих чи
інших умовах. Наприклад, механізм рекрутування владних/політичних еліт, стимулювання політичного процесу шляхом
проведення економічних реформ, правовий та адміністративний
механізми досягнення балансу політичних сил та інтересів
(внутрішня неузгодженість суспільства і відкритий опір державі є
могутнім стимулом для вдосконалення механізмів політичного
управління)»1.
Також можна погодитися з тезою, що «політичні механізми
регулюють, регламентують і характеризують ступінь відображення соціально-економічних інтересів усіх суб’єктів суспільного
розвитку (механізми діяльності законодавчої гілки влади; нормативно-правові акти представницьких органів влади); справляють
прямий вплив на суспільну свідомість і формують громадську
думку та є опосередкованим інститутом громадських зв’язків
соціально-економічних процесів; об’єднують осіб навколо єдиної
мети: політичні партії; церкви, профспілки тощо»2.
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Доволі поширеним є уявлення, згідно з яким «в основі кожної
групи політичних механізмів лежать інтереси (суспільні чи
приватні, політичні чи економічні та ін.), без взаємного
узгодження яких взаємодія державних та інститутів громадського
суспільства із вирішення суспільно-значущих проблем розвитку
країни приречені на невдачу»3. За формальними ознаками
наведена теза є доволі тривіальною, а тому нібито не повинна
викликати ні заперечень, ні застережень. Однак, не варто
недооцінювати проблему ширини можливого діапазону інтересів,
у межах якої одні інтереси можуть бути принципово несумісними
з іншими інтересами – так само, як несумісні інтереси праведників
та злочинців, пуритан і збоченців.
Іншими словами, суть справи не можна зводити до простої
констатації інтересу як мотиваційного вістря політичних
механізмів: потрібно вести мову про бажаність і недоцільність, про
прийнятність і неприпустимість тих чи інших інтересів, а відтак –
про вибір на користь конкретного інтересу за знову-таки
конкретно-історичних умов. У даному разі варто застосувати
методологічний потенціал категорії «національний інтерес»:
застосування політичних механізмів повинне мати своїм
орієнтаційно-цілепокладаючим взірцем не просто «інтерес», не
приватний, груповий, корпоративний, галузевий, територіальний,
демографічний, класовий та будь-який інший частковий інтерес, а
інтерес усезагальний, змістовним ознакам якого найбільшою
мірою відповідає інтерес національний. За великим рахунком,
національний інтерес є також інтересом частковим, позаяк важко
уявити ситуацію, за якої кожен громадянин держави цілком і
повністю, в найдрібніших деталях ототожнює свої потреби і
наміри з національним інтересом. Утім, національному інтересу
притаманний найвищий ступінь відповідності всезагальним
вимогам, а значить – і всезагальному статусу. З огляду на цю
особливість саме національний інтерес є об’єктивною
консолідуючою основою суспільства і держави.
Принагідно зазначимо, що поняття національного інтересу
ввів для позначення відправного пункту політики будь-якої
держави Ганс Моргентау4. За всієї нібито природності даної
категорії суперечки про її зміст тривають дотепер. Класичний
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підхід до визначення національного інтересу, який спирається на
ідеї Великої Французької революції, базується на існуванні націїдержави. Саме громадянське суспільство і формулює весь набір
національних інтересів. Але якщо так, то при нерозвиненості
громадянського суспільства неможлива й адекватна система
національних інтересів: якщо немає нації, то не може бути й
національних інтересів. Подібний висновок заводить в глухий кут,
оскільки це означає, що чимало держав у зовнішній політиці
відстоюють національний інтерес, який насправді відсутній,
неусвідомлений, конвенційно не узгоджений.
Р. Арон стверджує, що зміст поняття «національний інтерес»
занадто багатозначний, що цьому термінологічному конструкту
взагалі неможливо дати об’єктивне і аргументаційно вичерпне
визначення5. З цих позицій він критикував одного з фундаторів
політичного реалізму Г. Моргентау, для якого «національний
інтерес» був ключовим поняттям міжнародно-політичної теорії і
головною (якщо не єдиною) рушійною силою під час взаємодії
держав і народів.
Не дає відповіді на питання про сутність національного
інтересу й етнічне визначення нації. У цьому випадку національними вважаються інтереси домінуючого у державі етносу. Однак
говорити про наявність загального для всіх національного (в
етнічному сенсі) інтересу можна лише стосовно моноетнічних
держав, а їх – абсолютна меншість. Зрештою, навіть з такими
державами не все просто, бо моноетнічність не скасовує соціально-економічної та іншої диференціації формально єдиної нації.
Враховуючи неспроможність наведених підходів, деякі дослідники спробували виокремити постійні фактори, які дозволяють
формалізувати категорію національного інтересу. За такого підходу на передній план неминуче висувається держава як найважливіший інститут суспільства, котрий повинен виражати,
втілювати й захищати інтереси останнього. Однак якщо це так, то
логічніше говорити не про «національні», а про «національнодержавні» чи просто «державні» інтереси. Крім того, виникає
питання про зміст інтересів самої держави.
Сформулювати аргументовану відповідь на це питання дає
змогу веберівське тлумачення держави, відповідно до якого
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єдиною структурою, здатною сформулювати національні інтереси,
є політична еліта, котра робить це з метою легітимації власного
політичного панування. Звідси випливає, що національний інтерес
являє собою не глибинні інтенції, наміри народу, артикульовані
його кращими представниками (меритократією), а сформульовану
елітою ідею, навколо якої об’єднується суспільство. Таким чином,
категорія «національний інтерес» втрачає свій об’єктивний
характер, набуваючи ознак суб’єктивної системи поглядів. Інакше
кажучи, національний інтерес – це значною мірою інтерес панівної
політичної еліти, визнаний більшістю членів суспільства в статусі
спільного, загальноприйнятного6.
Тим не менше, треба розуміти, що ключовим у наведеній
формулі є не інтерес панівної політичної еліти, а прийнятність
інтересу для більшості членів суспільства – тобто в будь-якому
разі інтерес набуває статусу національного лише тоді, коли він має
підтримку більшості суспільства. В цьому контексті виникає
запитання: яким мають бути ознаки інтересу, щоб він міг реально
розраховувати на статус національного? Насамперед, ідейносвітоглядний формат такого інтересу не повинен суперечити
фундаментальним основам соціокультурної дійсності, тим
принципам, у межах яких конкретне суспільство не лише існує на
даний момент, а й еволюціонувало впродовж попередніх століть
(інколи й тисячоліть).
Йдеться насамперед про сукупність автоматизмів світосприйняття на кшталт ментальності, архетипів колективного
несвідомого, стереотипної ієрархії ціннісних і етичних норм тощо.
Якщо ідейний акцент не суперечить семантичним інтенціям
окресленої соціокультурної дійсності, то за певних умов і обставин
він може набувати реноме національного інтересу. Якщо ж ідея чи
ідейний конгломерат несумісні чи резонують із фундаментальними «за» та «проти» соціокультурної сфери, то легітимація
такого ідейного спрямування в статусі національного інтересу
неможлива в принципі – ні апріорі, ні апостеріорі.
Дослідники часто ототожнюють політичний механізм з
механізмом функціонування держави, із засобом реалізації
державної політики, з механізмом державного управління, з
визначенням ролі й розкриттям змісту державної політики. На
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думку Л. Приходченко, «політичні механізми можна визначити як:
засоби реалізації державної політики, конкретних завдань
державного управління, сукупність певних управлінських
процедур, прийомів, об’єднаних на основі дотримання принципів,
серед яких визначальними, такими, що формують їх характер, є
відповідальність, легітимність, законність, гласність, відкритість,
науковість ін.; сукупність видів діяльності суб’єктів, гарантованих
законом і включених у динаміку практично-політичних відносин,
які охоплюють усі стадії розвитку та функціонування політичної
системи; практику реалізації управлінських процедур: розробку,
прийняття та реалізацію рішень; регулювання політичних криз і
конфліктів; аналіз та оцінка результатів і наслідків прийнятих
рішень»7. Інколи змістовний діапазон політичного механізму
розширюють ще більше – зокрема, за рахунок діяльності виконавчих органів влади по підбору й розстановці кадрів, а також
нормативно-правових актів, що забезпечують реалізацію соціально-економічної політики, прийняття управлінських рішень.
Предметний розгляд змістовно-функціональних ознак політичного механізму об’єктивно передбачає його порівняльний
аналіз із спорідненими понятійними конструктами. Приміром,
механізм політичного управління є механізмом формування
політики в різних сферах функціонування суспільства, практикою
реалізації управлінських процедур. Політичне управління – це
вплив на суспільство чи його окрему складову з метою
вдосконалення й розвитку відповідно до обраних цільових орієнтирів. Йдеться про «правила гри» держави як соціально-політичного інституту, про формулювання таких правил і контроль за їх
дотриманням.
Чимало дослідників позиціонують управління зі зміною
функціональних і якісних параметрів соціальної системи в
результаті цілеспрямованого впливу на неї8. Часто управління
пов’язують зі знанням і вмінням надати соціальній системі більш
раціональних (керованих) і рентабельних ознак. Зрештою, безвідносно до концептуальних акцентів і особливостей пріоритетного дослідницького значення набуває аспект типів управління:
яке управління є найкращим – приватне, бізнесове чи публічне
(сфера держави і уряду)? Чи існують типи управління, які
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ефективні в трансісторичному сенсі? А може кожна епоха і
соціокультурна сфера мають власний управлінський ідеал – ту
управлінську модель, яка найбільш дієва саме за таких, а не будьяких інших обставин?
Останнім часом дослідницький інтерес зміщується в сферу
систематизації змістовних детермінант і стилів управлінської
діяльності, виявлення теоретико-інструментальних особливостей
стилів-антагоністів та стилів-альтернатив. Нині найбільш
динамічне нарощування популярності притаманне теорії «Z»
авторства У. Оучі, а також теорії «X» та «Y» авторства Д. МакГрегора – це моделі демократичного, ліберального та авторитарного типів управління. Також поширена ситуаційна теорія
управління, яка заперечує доцільність і навіть можливість
рафінованих типів лідерства, наполягаючи на зумовленості
питомої ваги авторитаризму, демократизму та лібералізму залежно
від конкретно-історичних обставин, проблем і цільових пріоритетів (У. Реддін, У. Уайт, Ф. Фідлер, М. Чеммерс)9.
Політичне управління віддзеркалює інтереси, які вийшли на
політичний рівень, набули політичного змісту, резонансу.
Політичне управління є системним інструментом упорядкування
(оптимізації, забезпечення максимальної ефективності) соціальних
відносин, чинником розв’язання соціальних суперечностей. «Як
системне соціальне утворення в політичному сенсі людське
суспільство складається з керуючих і керованих людей зі сталими
зв’язками, які в сукупності з іншими елементами утворюють
систему політичного управління»10.
Британський прем’єр-міністр Клемент Еттлі уподібнював
політику мистецтву приймати важливі й своєчасні рішення за умов
нестачі, неповноти об’єктивної інформації, дефіциту часових та
інших ресурсів. Основними функціями політичної влади є
керівництво й управління. Кожна гілка державної влади покликана
виконувати певні функції: законодавча влада формує правила і
норми суспільних взаємин, застосування цих норм на практиці
покладається на виконавчу владу, судова гілка влади здійснює
контроль за дотриманням норм. Спеціалізація політичних функцій
покликана забезпечити стабільність функціонування суспільства.
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Зрілість політичного управління віддзеркалює зрілість політичної культури. Натомість недорозвиненість, інфантильність і
збоченість політичної культури стають на заваді ефективному
політичному управлінню, фактично унеможливлюють його,
призводячи до кризових явищ у сфері політичного управління11.
Як обґрунтовано зазначає М. Туленков, «на сучасному етапі
суспільних трансформацій поглибленого аналізу потребують
насамперед механізми політичного управління як ключові
чинники впорядкування соціальних відносин. Це зумовлено не
тільки нинішнім станом розвитку українського суспільства, а й
тими викликами, що постають перед ним у контексті процесів
глобалізації та модернізації суспільного життя. Головною ознакою
розвитку сучасного українського суспільства є поглиблення
кризових явищ практично в усіх сферах життєдіяльності.
Аналізуючи джерела кризового стану, більшість дослідників
небезпідставно акцентує увагу насамперед на його політичній
складовій. Криза політичного управління є чи не основним
чинником розбалансованості суспільної системи»12.
Показовим є визначення В. Меркулова, який під політичним
механізмом державного управління розуміє систему інституційних
(організаційно оформлених) і неінституційних (неформалізованих)
цінностей, традицій, процедур, правил, зразків формування й
функціонування вищих і центральних органів виконавчої влади,
визначення й перерозподілу між ними основних елементів
управлінського зв’язку (цілей, функцій, пріоритетних завдань,
обов’язків, правил прийняття рішень, повноважень і відповідальності), здійснення їх взаємодії між собою та з інститутами
громадянського суспільства (недержавними за своєю природою)
щодо розробки, прийняття й реалізації найважливіших політичних
і адміністративних рішень у певній сфері життєдіяльності
суспільства, а також здійснення зовнішнього контролю за їх
виконанням та вирішення виникаючих суперечок13.
В. Ганяк привертає увагу до тієї особливості, що «в межах
нормативно-перспективного аналізу намагаються побудувати
раціональну модель державної політики, в якій політичні дії
оптимізуються за допомогою формальних правил, норм і
процедур, завдання вибору розглядаються на рівні формального
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алгоритму. Основні завдання такого типу аналізу державної
політики включають в себе: ідентифікацію комплексних проблем;
якісне і кількісне зіставлення альтернативних шляхів вирішення
проблем, а також подання цієї інформації у форматі, доступному
для розуміння і використання особами, які приймають рішення.
Такий аналіз передбачає систематичну оцінку технічних і
ресурсних можливостей і політичної прийнятності альтернатив
політичних рішень (планів, програм), стратегій їх імплементації та
наслідків реалізації»14.
Сучасний період ускладнив інтерпретацію політики, ввівши
нові одиниці вимірювання, способи узагальнення інформації
тощо15. Однак у цілому – як і раніше – можна виокремити дві
основні тенденції розвитку сучасних методів вивчення політики.
Що стосується першої з них, то необхідно мати на увазі наступне.
У видозміненому вигляді продовжують діяти основні тенденції і
підходи до дослідження політичних явищ, що склалися в
попередній період. Зокрема, у річищі оновлення теоретичних
образів політики триває розвиток техніцистсько-утилітаристського
напряму у форматі методології Public Choice (суспільного вибору)
та теорії раціонального вибору. Стверджуючи про безальтернативність орієнтованості людини в політичній сфері за суто
раціональними маркерами й меседжами, її прихильники звели
основну мотиваційну інтригу політики до взаємодії матеріальних
інтересів людей, які цинічно переслідують свої егоїстичні цілі й
прагнуть матеріальної вигоди.
Треба визнати, що інтерпретація політики як сукупності
виключно раціональних і егоїстичних форм людської поведінки не
сприяла отриманню істотно нових результатів про цю сферу
людського життя. Деякі вчені намагаються більш гнучко користуватися цим підходом, розглядаючи, наприклад, раціональність
стосовно аналізу масової свідомості як мінімально значущу
величину, а стосовно поведінки елітарних кіл – як фактор, здатний
принести достовірні результати16.
Поряд з удосконаленням різних підходів у фарватері
утилітаристської тенденції знаходиться і суто технічне вдосконалення способів пізнання світу політики – зокрема, розробляються методики багатовимірного статистичного аналізу, способи
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імітаційно-математичного моделювання, стохастичні методи, патдослідження (вивчають альтернативи діяльності в рамках
статичної рівноваги), векторний аналіз, методика соціальної
екології, динамічні та стохастичні моделі політики, техніки
штучного інтелекту, когнітивної психології, складаються політичні експертні системи і бази даних тощо.
Інша парадигма розвитку сучасних методів вивчення політики
констатує нездатність суто раціональних переконань розкрити
значення людських, неінституційний чинників політичного життя.
Цей фактор посилює потребу залучення різноманітних аксіологічних підходів, які намагаються проінтерпретувати політичне життя
через матрицю людини. Іншими словами, поряд з утилітаристськими методами вдосконалюються і методи, здатні вкласти
в поняття «мегаполітичної діяльності» сенс, переконання, цінність,
відреагувавши на специфічно людські властивості політичної
взаємодії, котрі не підлягають осягненню кількісними методами.
Якісні методи не відривають цінність від факту, а інтегрують його
в рамках дослідницької парадигми, узагальнюючи здобуту
емпіричним шляхом інформацію. Причому, в постмодерністських
теоріях, як правило, абсолютизуються не загальносоціальні
стандарти, а групові цінності й пріоритети, які стають точкою
відліку для розгляду й оцінки всієї політики. Таким чином,
ціннісні підстави дослідження політики розширюються і
реляціонізуються17.
Найбільш показовим прикладом якісного оновлення
дослідницьких програм і методів дослідження політичної сфери є
формування так званого нового інституціоналізму, який «поєднує
колишній інституціоналізм з теоріями розвитку»18. Його ключовий
акцент полягає в наступному: розум, інтелект являють собою
обмежений ресурс політичної сфери, тому політична еволюція не
вичерпується еволюцією лише інститутів влади. Формування
методики «нового інституціоналізму» демонструє важливу
тенденцію в розвитку сучасних методів дослідження політики –
синтез дослідницьких методик і технік, який сприяє зняттю
антагонізму інтересів та цінностей, акторів та інститутів,
поведінкових та організаційних схем.
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Ще в 30-х роках ХХ століття Т. Парсонс наполягав на тому,
що наука повинна керуватися насамперед певною теоретичною
думкою (ідеєю, концепцією, парадигмою), здатною пояснити
сукупність фактів на основі каузальної (причинної) та нормативної
залежності19. Інший американський учений Д. Істон вважав, що з
огляду на надзвичайну складність політики теоретичне змалювання подій має базуватися на попередніх гіпотезах, що
спираються на загальне бачення ситуації 20. Він підкреслював
також, що для вченого вкрай важливо витлумачувати факти,
спостерігаючи їх у широкому соціальному контексті.
За таких умов виявилась затребуваною філософсько-нормативна традиція, що критикувала ціннісно-нейтральне ставлення до
політики. В рамках цієї традиції були переосмислені ідеї
Р. Міхельса, який стверджував, що діяльність політичних
інститутів неможливо досліджувати без аналізу їх неформальних
зв’язків21; уявлення Дж. Уоллеса, Дж.Коуела та Г. Ласуелла про
значущість психологічних компонентів для розуміння політичної
поведінки22; обґрунтування Ч. Бірдом наявності «ідеальних цілей»
в державному управлінні 23.
Методологічна настанова, орієнтована на формування нових
способів пояснення політики, об’єктивно стимулювала масовий
приплив у політичну теорію різноманітних способів і прийомів
пізнання не лише із суспільних, а й природничих наук – географії,
математики, системної теорії, кібернетики тощо. У руслі цієї ж
традиції у другій половині XX століття були концептуалізовані
аналізу
(Т. Парсонс,
методи
структурно-функціонального
Р. Мертон), системного (Девід Істон), інформаційно-кібернетичного (Карл Дойч), комунікативного (Ю. Хабермас) та політикокультурного (Ґ. Алмонд) дослідження політики.
Упродовж двох попередніх десятиліть сукупність прийомів
дослідження політики надзвичайно ускладнилася24. Зокрема, вчені,
що вдаються до послуг структурно-функціонального методу,
розглядають політику як скоординовану взаємодію елементів, що
визначають складність її структури і зумовлюють виконання нею
певних функцій в межах суспільної цілісності. Конвенційних ознак
набула теза, відповідно до якої на характер ролей, політичних
позицій і стилів поведінки політичних суб’єктів істотно впливає
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функціонально-інструментальне покликання кожного з елементів.
Зміна і розвиток політичних явищ інтерпретується як результат
ускладнення структурно-функціональних елементів, розщеплення
старих і виникнення нових, більш адаптованих до сучасних умов.
Системний метод орієнтує дослідників на сприйняття
політики у вигляді деякої саморегульованої соціальної цілісності,
котра перманентно взаємодіє із зовнішнім середовищем. Її точки
контакту із зовнішнім середовищем – так звані «вхід» та «вихід» –
фіксують якісні особливості поведінки громадян при артикуляції
вимог до влади, а також при виконанні її рішень.
Політико-культурні методи заклали в основу досліджень
політики суб’єктивні орієнтації елітарних і масових суб’єктів на
політичні об’єкти, які відповідно до них видозмінювали форми
своєї поведінки, характер діяльності політичних інститутів та інші
параметри функціонування влади.
Завдяки кібернетичним методам політика аналізується крізь
призму, по-перше,
інформаційних потоків, побудованих на
принципі зворотного зв’язку, по-друге, мережі цілеспрямованих
комунікативних дій і механізмів, що забезпечують відносини
керуючих і керованих на всіх рівнях взаємин усередині
суспільства і з зовнішнім середовищем. Методи комунікативного
підходу вимагають розкривати властивості політики у спосіб
вивчення існуючих у політичному просторі механізмів спілкування
людей, що формуються на підставі смислозначущих контактів.
Поряд із зазначеними методами і способами вивчення
політики важливе значення мають також соціологічні (що
пояснюють політичні дії людей з позицій різних параметрів їх
суспільного становища – соціальних ролей, статусу тощо),
антропологічні (інтерпретують політичні події результуючим
ефектом різноманітних виявів людської природи), психологічні
(наголошують на емоційно-чуттєвій детермінації політичних
пріоритетів), інституційні (кваліфікують організаційні структури
як основні ланки політики) та деякі інші методи.
Вперше політичну сферу як інформаційно-комунікативну
систему проінтерпретував К. Дойч. Застосований ним підхід
згодом отримав теоретичне продовження. Зокрема, Ю. Габермас
зробив акцент на комунікативних діях і відповідних елементах
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політики (цінностях, нормах), відрекомендовуючи їх в основами
соціально-політичного дійсності. На противагу цьому Г. Шельскі
сформулював ідею «технічної держави» (1965), висунувши на
передній план не соціальні, а технічні аспекти політичної
організації влади25.
Відповідно до цього підходу, орієнтиром і водночас засобом
діяльності слід вважати логіку сучасної техніки, її вимоги, що
мають імперативний характер. Влада технократії, підвищення
ефективності використання техніки перетворюють державу й
політику в цілому на інструмент раціонального і безпомилкового
регулювання соціальних відносин. Згодом у розвиток цих поглядів
і в обґрунтування «інформаційного суспільства» низка вчених
запропонувала гіперраціоналістське тлумачення політичних комунікацій, відводячи комп’ютерній техніці вирішальну роль у подоланні соціальних хвороб (голоду, фобій, політичних чвар тощо).
Сучасний досвід розвитку політичних систем справді
продемонстрував певні тенденції до зростання ролі технікоінформаційних засобів в організації політичного життя – принаймні, у випадку індустріально розвинених держав. Особливо це
стосується технічних можливостей для проведення голосувань
(електронних систем інтерактивного зв’язку), підвищення ролі й
значення ЗМІ в політичному процесі, руйнування колишніх
ієрархічних зв’язків, що існували в межах державного управління,
посилення автономності низових структур управління в державі
тощо. Втім, треба розуміти, що це – лише інструменти, котрі
розширюють можливості інститутів і суб’єктів влади для маневру.
Критика, яка останнім часом усе частіше й гучніше лунає на
адресу раціональної моделі державної політики, в своїй основі є
значною мірою парадоксальною і курйозною, бо насправді труднощі з ефективністю в державної політики в абсолютній більшості
випадків виникають тоді, коли вона не стільки зловживає
приписами раціональних причинно-наслідкових зв’язків, скільки
нехтує ними, ігнорує їх. За таких обставин розраховувати на
сприятливий результуючий ефект є свідченням наївності й
інфантилізму, несумісних із політичним перспективізмом. Навіть
коли йдеться про потребу врахування на рівні політичного
праксису ірраціональних алгоритмів функціонування масової і
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політичної свідомості, то це також слід робити цілком
раціонально, застосовуючи об’єктивні причинно-наслідкові механізми, які, власне, й кваліфікують якісний рівень прийняття
політичних рішень. Певною мірою можна погодитися з тезою, що
політиці, вибудуваній на принципах ретельної раціональної
зваженості, інколи бракує спокусливого «драйву», пасіонарності й
атрактивності, але це не настільки проблематично, як хаос і
непередбачуваність ірраціональних та імпульсивних кроків під час
прийняття важливих політичних рішень.
Е. Фромм звернув увагу, що як в індивідуальних, так і в
соціальних випадках коректніше вести мову не про фактичну
раціоналізацію, а про псевдораціоналізацію: «Хоч яким би нерозумним чи аморальним був вчинок людини, у неї виникає
нездоланне бажання раціоналізувати його, довести самій собі та
іншим, що вчинок визначався розумом, здоровим людським
глуздом чи, принаймні, традиційною мораллю. Людині не важко
діяти нерозумно, але практично неможливо, щоб вона відмовила
своєму вчинку хоча б у видимості розумної мотивації»26. В іншій
праці Фромм розтлумачував: «Сила раціоналізації як своєрідної
підробки розуму – один з найзагадковіших феноменів людства.
Якби вона не настільки тісно переплелася з нашим існуванням, то
схильність до раціоналізації уподібнювалася б параної: параноїк
може бути надзвичайно розумною людиною і ефективно
користуватися своїм розумом у всіх сферах буття – за винятком
того ізольованого сегмента, який включений в його параноїдальну
систему. Так само діє і людина, яка застосовує механізм
раціоналізації»27.
Теорія ігор та теорія рішень намагаються концептуалізувати
аналіз раціонального вибору, за якого індивід максималізує
індивідуальну вигоду та задоволення. Парадокс полягає в тому, що
так званий принцип раціональності відповідає не стільки більшості
людських дій, скільки поведінці тварин, які функціонують в
цілому «раціоморфно» – тобто прагнуть максималізувати засоби
існування, задовольнити потреби і т. п. Натомість людській
поведінці часто бракує раціональності.
Раціоналізм подібний до тонкого шару ґрунту, що лежить на
поверхні землі. З огляду на наочність і очевидність свого
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існування він залишається тим феноменом, з яким неможливо не
рахуватися, але водночас не варто переоцінювати його можливостей, котрі де-факто вельми обмежені. «Інтелект людини не
підлягає істотним змінам. Однак існує видимість прогресу завдяки
тому, що інтелект базується на сумі здобутків своїх попередників,
використовуючи їх як вихідну точку для подальших здобутків.
Кожне наступне покоління володіє не вищим чи досконалішим
інтелектом, а кращими знаряддями, зібраними завдяки попереднім
поколінням, тому вони й досягають кращих результатів»28.
Наука напрацювала чимало методик раціональності політичних рішень. Згідно з однією з них, суб’єкт, який ініціює
геополітичне рішення, повинен відповідати таким умовам:
1) супроводжувати свій проект обґрунтуванням поставлених цілей
і очікуваних результатів, упорядкувавши їх у струнку систему;
2) довести несуперечливість запропонованих дій усталеним
соціальним цінностям і закономірностям суспільного розвитку;
3) визначити засоби і методи досягнення мети (результату);
4) виписати умови діяльності і довести ефективність запропонованої мети та засобів її досягнення.
У свою чергу суб’єкт, який приймає рішення, також має
задовольняти низку вимог. Зокрема, йому необхідно знати: а) всі
можливі підходи до реалізації окресленої мети; б) наслідки та
негативні аспекти кожної альтернативи; в) обставини, спроможні
вплинути на досягнення кінцевої мети; г) точки зору, позиції і
системи цінностей, котрі поділяються виконавцями прийнятого
рішення і загалом усіма, чиї інтереси це рішення зачіпатиме;
д) ставлення до проекту тих суспільних груп, потреби й інтереси
яких треба задовольнити.
Політичне рішення, прийняте з дотриманням цих умов, варто
визнати раціональним, тобто заснованим на обґрунтованості мети,
шляхів її досягнення та можливих наслідків. У цьому разі особи,
що прийняли рішення, витлумачують свій вибір засобом
альтернативи, яка максимально відповідає не лише поставленій
меті, а й існуючим умовам діяльності. Виконання зазначених
процедур є втіленням раціонального підходу до прийняття рішень.
Щоправда, навіть у такий спосіб прийняте рішення, за великим
рахунком, не є цілковито раціональним, оскільки містить чимало
неверифікованих за шкалою раціональності складових.
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Зауважимо: раціональний підхід до прийняття політичних
рішень передбачає наявність значних ресурсів і часу для збору
інформації та виконання всіх зазначених вимог. З огляду на цю
обставину в багатьох випадках він виявляється непридатним для
державних органів, які змушені діяти під тиском нагальних
обставин, тому в багатьох випадках надають перевагу не
максимально ефективним, а найбільш прийнятним за конкретноісторичних обставин варіантам дій. Процесу генерування і
прийняття рішень за таких умов у більшій мірі відповідають
підходи, які отримали назву методу послідовних обмежень
порівнянь (або методу гілок) та змішано-скануючого методу.
Сутність методу гілок полягає в тому, що, розробляючи прийнятну
програму дій, суб’єкти керуються не широким спектром
можливостей, а лише незначними «інкрементальними» (від англ.
increment – поступове нарощування шляхом додавання безмежно
малих величин) кроками, котрі, все-таки, є істотними. В такий
спосіб з-поміж багатьох альтернатив відбирають найбільш
прийнятну. По суті, йдеться про утилітарно-прагматичний підхід.
Однак метод гілок також має недоліки, які істотно обмежують
раціональність рішень, що приймаються. Крім того, його вади не
можуть бути усунуті шляхом узгодження позицій зацікавлених
осіб. Також слід зазначити, що цей підхід не орієнтований на
докорінні соціальні перетворення та інновації, його важко
застосувати до підготовки фундаментальних рішень, необхідність
яких час від часу виникає. З метою нівелювання зазначених
недоліків здебільшого застосовується змішано-скануючий (від
англ. scan – поле зору) підхід, який покликаний забезпечити
прийняття масштабних ідеологічних і політичних рішень, а також
їх подальшу розробку і впровадження на рівні суспільнополітичного життя.
Він полягає в поєднанні раціонального аналізу одних
елементів проблеми і поступального, менш деталізованого аналізу
інших. Такий підхід дозволяє сумістити переваги обох методів –
раціонального та послідовних обмежень порівнянь. Завдяки йому
відбувається адаптація до динамічно мінливої ситуації. При цьому
з поля зору не губиться фундаментальна політична мета і
забезпечується необхідна гнучкість процесу підготовки й
прийняття рішень відповідно до конкретних обставин. Іншими
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словами, змішано-скануючий підхід до прийняття політичних
рішень покликаний забезпечити раціональну стратегію і
оперативну корекцію тактики її застосування.
За великим рахунком, ефективність державної політики і
політичних механізмів залежить від врахування реального, а не
уявного, віртуального чи бажаного стану речей. Навіть коли
вибудовуються далекосяжні плани на майбутнє, слід неухильно
відштовхуватися від реалій сьогодення, бо це – той єдиний емпіричний матеріал і системний об’єкт, з яким доводиться мати справу. Оптимізувати будь-який статус-кво, змінити його на краще – це
не що інше, як змінити на краще чинну дійсність, реальність.
Відтак, загострюється аспект реальності як такої і політичного
реалізму як механізму оперування суспільно-політичною сферою.
Загалом сутність політичного реалізму полягає у розумінні
досяжного і у слідуванні у фарватері такого розуміння. Емпіричний досвід дає підстави для висновків, що більшість політичних
заходів виявляються неадекватними з причин інструментальної
обмеженості. Здебільшого це є наслідком двох основних причин:
по-перше, не можна намагатися розв’язати системну проблему
несистемними (частковими, спорадичними) засобами; по-друге, не
можна недоліки, зумовлені одним профілем, нівелювати
інструментарієм іншого профілю.
У ХХ столітті смислова еволюція реальності разом з
проблемою свідомості виявилася центральною темою епістемології і культури в цілому. Відбувся істотний перегляд співвідношення реальності та її чуттєвого сприйняття. Ще Аристотель у
«Метафізиці» наголошував на некоректності зведення реальності
до чуттєвого досвіду. В ХХ столітті зазначена теза була
концептуалізована значно рельєфніше і категоричніше29. Це
стосується передовсім сучасного наукового знання, на рівні якого
безпосередні спостереження суб’єкта (чуттєве сприйняття) виявляються пов’язаними з реальністю лише опосередковано і вельми
умовно. Те, що підлягає спостереженню, часто не ототожнюється з
реальністю, а інтерпретується в кращому разі як «видима частина
реальності». Усталеною є точка зору, згідно з якою реальність
перебуває поза межами можливостей безпосереднього спостереження за нею, тому вона виводиться засобами рефлексії, а не
сприймається.
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Радикально новий підхід був запропонований соціологією: в
ній статус реальності закріплюється за будь-чим, що визнається
реальністю в конкретно-історичному соціумі. А. Щютц з цього
приводу писав: соціальна реальність містить елементи віри і
переконання, які реальні з огляду на те, що їх такими визнають
учасники соціального процесу30. Наприклад, для жителів Салему в
ХVII столітті чаклунство було не оманою, а істотним елементом
соціальної реальності, тому воно набуває статусу предмета
вивчення суспільної науки. Аналогічний підхід можна застосувати
і до ідеології: оскільки ідеологічна дійсність є невід’ємною
складовою частиною соціальної реальності, то вона має бути
предметом наукового оперування; і насамперед – дослідження в
межах соціальної філософії та філософії історії.
У суспільній сфері реальність визначається уявленнями,
переконаннями і знаннями про неї як про реальність. Співвідношення між реальністю та знанням було переконливо
сформульоване в 1966 році П. Бергером та Т. Лукманом: «Для
нашої мети достатньо визначити «реальність» як здатність
феноменів мати буття незалежно від нашої волі й бажання, а
«знання» можна інтерпретувати як упевненість, що феномени є
реальними і володіють оригінальними характерними ознаками»31.
Реалізм політичних рішень має відштовхуватися реалістичної
ієрархії суспільно-політичної дійсності. Насамперед ідеться про
необхідність адекватного сприйняття типології образів світу.
Приміром, якщо етнічна картина світу є світоглядною першоосновою життєдіяльності етносу, то менталітет утворює світоглядну першооснову етнічної картини світу. Етнічна картина світу – це
квінтесенція менталітету етносу. Етнічна ментальність постає
інтегративним образно-символічним досвідом.
Значущість менталітету і – відповідно – необхідність його
коректного врахування під час прийняття політичних рішень і
залучення політичних механізмів полягає в тому, що саме
менталітет визначає своєрідність бачення навколишнього світу і
реагування на нього, істотно детермінує специфіку і відмінності
етносів на рівні притаманних їм інтересів, переконань та ідеалів.
Особливості менталітету можна простежити на рівні норм, табу,
вірувань і традицій.
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За формою застосування політичні рішення доволі
багатоманітні: вони можуть утілюватися в законах, маніфестах,
регламентах тощо. Виконання ж рішень відбувається на підставі
чинних норм закону або звичаєвого права. Ю. Харарі слушно
зазначає, що «в ХХ столітті демократія в цілому перемогла
диктатуру, бо краще обробляла дані й приймала рішення. Ми
звикли думати про диктатуру або демократію з етичної чи
політичної точок зору. Насправді ж це два різні способи обробки
інформації. Демократія робить це розподіленим способом. Вона
розділяє інформацію і повноваження приймати рішення між
багатьма інститутами та особами. Натомість диктатура концентрує
всю інформацію і владу в одному місці. З огляду на технологічні
умови ХХ століття, розподілена обробка даних виявилася
ефективнішою, ніж централізована. І це одна з ключових причин
того, що демократія була більш ефективною, ніж диктатура, а
економіка США виявилася кращою, ніж радянська»32.
Високим рівнем аргументованості позначена теза, згідно з
якою «демократія може успішно функціонувати лише тоді, коли
члени суспільства володіють специфічною (демократичною)
політичною культурою (консенсусною, неконфліктуальною). Коли
ж така культура суспільству не притаманна, то про демократію не
може бути й мови навіть за наявності демократичних інститутів.
Які ж фактори, що впливають на становлення демократичного
режиму, визначають його стабільність, або, навпаки, стають
причиною падіння? Прагнення дати відповідь на це запитання
привела багатьох дослідників до визначення культурних факторів,
які поряд з інституціональними, політичними та економічними
розглядалися як одне з можливих пояснень»33.
Згідно з Р. Міхельсом, демократія потребує особистої участі у
прийнятті рішень усе більшої кількості людей, що досягається
лише завдяки розширенню бюрократичного контролю над
діяльністю політичних партій і профспілок, а також зосередженню
влади в руках невеликої групи осіб – бюрократів. Так демократія
наражається на суперечність, яку неможливо подолати34. Г. Моска
ставив під сумнів саме поняття «демократія», оскільки публічне
правління зосереджується в руках домінуючих меншостей (еліти),
а підлегла більшість (маси) свідомо чи неусвідомлено зважає на
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цю обставину. Він вважав, що будь-яка політична влада є
олігархічною, вбачаючи в представницькому парламентському
правлінні «вироджену форму демократії». На думку Г. Моски,
демократія Аристотеля була, по суті, аристократичною для
більшості членів суспільства (демосу). Нині ж демократія є
маскуванням міноритарної влади, «плутократичної» демократії.
Він вважав демократію утопією, міражем, у гонитві за яким
некомпетентні маси, стаючи об’єктом маніпуляцій з боку
демагогів, прокладають шлях диктатурі в її сучасних виявах
(соціалізм та фашизм)» 35.
Прийняття політичних рішень складається з таких етапів:
1) виявлення і визначення проблеми; 2) збір інформації, що
відноситься до проблеми; 3) складання плану прийняття рішення,
що включає в себе вибір методу аналізу ситуації, який відноситься
до проблеми, політичного прогнозу і власне політичного прогнозу,
визначення виконавців кожного з етапів, виявлення інформаційних, тимчасових, фінансових, організаційних та інших ресурсних
обмежень; 4) аналіз політичної ситуації, що відноситься до
проблеми; 5) визначення того, як будуть розвиватися події при
збереженні існуючих тенденцій і без активного втручання;
б) формування альтернативних варіантів вирішення проблеми;
7) прогноз щодо наслідків, до яких призведе реалізація тієї чи
іншої альтернативи; 8) вибір найкращого варіанта рішення;
9) виконання рішення; 10) аналіз реакції на рішення – реалізація
принципу зворотного зв’язку; 11) корекція рішення.
Г. Алмонд та Дж. Пауел у концептуалізації функцій
політичних інститутів виокремили п’ять фаз політичної динаміки
та відповідальних носіїв, які пов’язані зі здійсненням тієї чи іншої
функції політичного процесу36. На першій фазі індивідуальних та
групових інтересів носіями є колективи, групи за інтересами.
Друга фаза характеризується функцією узагальнення інтересів і
партійним будівництвом (діяльністю). На третій фазі відпрацювання політичного курсу інтегруючу роль виконують представницькі та законодавчі інститути, які формують колективні
рішення. Четверта фаза реалізації прийнятих рішень пов’язана
насамперед з функціонуванням інститутів виконавчої влади, які
здійснюють певні заходи і знаходять відповідні ресурси. П’ята
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фаза визначена функціями контролю та арбітражу у межах
політичного процесу. Провідні позиції тут належать інститутам
правового нагляду, які усувають неузгодженості між структурами і
соціальними групами на основі суспільно визнаних норм.
Системний підхід до політичного процесу визначає лише одну
інтегруючи підсистему суспільства та надсуспільних об’єднань,
тому в якості системного, як правило, відображається лише один
процес (наприклад, у Д. Істона та Г. Алмонда це – прийняття
рішень), який має обмежений щодо соціального організму
характер, тому політичний час немов вписаний у суспільний час і
на відміну від загальносуспільного часу має фрагментарний,
дискретний характер37.
Професор Колумбійського університету В. Даґґан зауважив,
що слово стратегія ввійшло в лексичну сферу англійської мови
лише в 1810 році38. Детально дослідивши цей феномен, він
з’ясував, що зазначений термін зобов’язаний своїм народженням
трактату Карла фон Клаузевіца «Про війну», написаного з метою
пояснення військових успіхів Наполеона. Клаузевіц змалював
явище стратегії як складну сукупність світоглядних принципів
(підходів) до сфери планування і прийняття рішень, які
узгоджуються між собою та ієрархізуються засобами інтуїції. Він
виокремив чотири вирішальних фактори успіху Наполеона:
1) знання історії, вміння проводити ефективні й евристичні
історичні аналогії; 2) послідовність у досягненні мети; 3) спалахи
осяяння; 4) готовність піти на великі жертви.
Предметне осмислення феномена та інструментарію політичних механізмів немислиме поза фактором політичної свідомості,
яка є своєрідним стрижнем усіх форм суспільної свідомості39.
Вона формується з появою держави і політики як сфери
суспільного життя – тобто з виникненням політичної системи
суспільства і слугує необхідним елементом її функціонування і
розвитку. Оскільки в ній віддзеркалюються інтереси соціальних
груп і прошарків, то вона справляє значний вплив на всі сфери
соціальної дійсності. Політична свідомість – це система знань і
оцінок, завдяки якій відбувається усвідомлення політичної сфери
соціальними суб’єктами (індивідами, групами, прошарками). Вона
покликана насамперед закріплювати і вдосконалювати досягнутий

28

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

рівень політичної практики. Її суспільне призначення полягає у
виконанні чотирьох функцій: прогностичної, оцінювальної, пізнавальної, регулятивної. Деколи політичну свідомість наділяють ще
й інтегративною функцією, оскільки вона пронизує і поєднує в
комунікативній взаємодії інші форми суспільної свідомості.
Політичну свідомість структуризують за двома рівнями:
повсякденно-практичним та ідеологічно-теоретичним. Повсякденно-практичний рівень політичної свідомості виникає стихійно, в
процесі й за результатами життєвого досвіду та практичної
діяльності людей. На цьому рівні тісно взаємопов’язані емоційні
та раціональні чинники, досвід і традиції, настрої і стереотипи.
Повсякденна свідомість характеризується цілісністю життєрозуміння, тому є логічною, герменевтичною та емпіричною основою для становлення на її базі теоретичного рівня політичної
свідомості.
Як зазначав Ґ. Гадамер, певне явище чи інструмент вважається
теоретичним у тому разі, якщо воно не володіє обов’язковістю
мети, котра визначає наші дії. Іншими словами, теоретичне
пізнання – це не мета, а засіб40. Що стосується теоретичного рівня
політичної свідомості, то він є способом відображення політики.
Йому притаманна структура, котра включає такі обов’язкові
елементи: систему наукових знань про політичне життя, тобто
політичні теорії; концепції політичного розвитку, що мають своїм
опертям реальну політичну практику; політичні ідеї, котрі є
основою для нових політичних теорій; конкретні політичні
програми.
Ідеологічно-теоретичний рівень політичної свідомості
(ідеологія) характеризується повнотою і глибиною відображення
політичної реальності, спроможністю до прогнозування, систематизованістю поглядів. Цей рівень політичної свідомості покликаний сформулювати обґрунтовану політичну програму, спираючись
на економічну та соціальну практику. Подібно до магічного
кристалу чи філософського каменю ідеологія здійснює активний
вплив на суспільну свідомість, істотно коригує (прискорює або
гальмує) динаміку всіх сфер суспільного буття. Вона спрямована
на генерування свідомості й картини світу (світогляду),
вибудуваної на основі аксіологічно-телеологічних акцентів. На її

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

29

рівні формулюються соціально-політичні, етичні, естетичні ідеали,
норми, правила й принципи. Якщо ідеологія є теоретичною
формою віддзеркалених інтересів, то політичне життя – сферою їх
практичної реалізації.
Кожна ідеологія прагне універсалістської ефективності –
тобто має намір функціонально та онтологічно простягатися від
загальносуспільної інструментальності до індивідуального емоційного комфорту. Головним для ідеології є ефективність утілення
своєї мети. Як правило, засоби такого втілення для неї річ
другорядна – якщо вони сприяють ефективності ідеології і при
цьому не суперечать рекомендаціям логіки, етики, естетики,
аксіології та інших дисциплін, то чудово, однак якщо вони
відповідають лише вимозі бути ефективними для втілення
ідеологічної мети – це також цілком прийнятно. Щоправда, слід
зробити одне суттєве зауваження: якщо ідеологія надто
розбігається з уявленнями про належне решти дисциплін і сфер
знання, то, як правило, це означає вельми нетривалу ефективність
ідеологічних засобів.
Накопичення, взаємодія і симбіоз контрпродуктивних
стереотипів латентно генерує щось на кшталт системних ілюзій.
Е. Фромм зробив слушне зауваження: «Подібно до того, як
реклама товару стверджує, що «10 мільйонів американців не
можуть помилятися», так і рішення більшості саме по собі вже є
аргументом на користь своєї істинності. Безперечно, така точка
зору помилкова, адже якщо ми звернемося до послуг історії, то
з’ясуємо: найбільш ефективні ідеї у політиці, філософії, релігії та
науці зароджувалися як ідеї меншості. Більше того: якби ми
складали враження про цінність ідеї на підставі кількості людей,
які її підтримують, то досі жили б у печерах»41.
Сутність співвідношення ідеології та політики полягає в тому,
що «чим сильнішою і могутнішою є держава, тим більшою мірою
панівна в ньому ідеологія набуває місіонерського, а отже й
політичного характеру. Це так само, як і у випадках із сильними
релігіями, які також не можуть існувати, не виконуючи
місіонерської функції. Зазначена схожість дала підстави ідеологу
американського експансіонізму адміралу Мехему стверджувати:
держави руйнуються аналогічним до релігій чином, якщо
нехтують своїм місіонерським покликанням»42.
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Тісний взаємозв’язок і взаємовплив ідеології та політики
пояснюється насамперед тією обставиною, що «будучи безпосередньою спадкоємницею релігії та її світським замінником,
ідеологія від самого зародження позиціонувала себе як суспільнофілософський світогляд, покликаний дати відповідь на основні
питання життя, а також поєднати теорію з практикою. Оскільки ж
кожна конкретно-історична ідеологія народжувалася на ґрунті
деякої релігійної свідомості, що лежить в основі тих чи інших
цивілізацій, народів, націй та держав, то ідеології відрізнялися між
собою настільки, наскільки істотною була відмінність між
релігіями. Так само кожен суспільний тип світогляду, попри всі
його претензії на всезагальність, завжди був світоглядом
специфічним, національним, обмеженим, і в такому фактичному
статусі здійснював вплив на формування відповідної політики»43.
Підбиваючи підсумок взаємної зумовленості політики та
ідеології, слід погодитися з тезою, що «залежно від природи
суспільства та держави, від рівня їхнього розвитку, обставин місця
та часу це співвідношення постає в трьох формах: 1) ідеологія як
засіб політики, 2) політика як засіб ідеології, 3) ідеологія як
ідейно-теоретичне обґрунтування і виправдання практичної політики. Зрозуміло, такий поділ є доволі умовним, оскільки всі
зазначені функції можуть постійно змінюватися, переходити одна
в іншу, поєднуватися і знову-таки в залежності від обставин
акцентувати увагу на тій чи іншій функції ідеології. Практика
переконливо доводить, що ідеологія та політика постійно
змінюються як причина та наслідок, як мета та засіб. Таке тісне
переплетення особливо властиве для ситуацій, коли ідеологія
набуває статусу державної, внаслідок чого розмивається межа між
політикою в особі держави та державною ж ідеологією, а сама
держава перетворюється в «ідеократію».»44.
Важко не погодитись з думкою, що «Якщо політика – діяльність, а політична теорія – рефлексія, інтерпретація такої
діяльності, то політична наука – це розкриття смислу політичної
дійсності, її класифікація, орієнтування влади, розробка утопії
«оптимальної держави», виявлення «факторів влади» і формулювання «загальних концепцій» політики»45.
Відомо, що механізми впливу формуються за принципом
поширення вірусів – на рівні підсвідомих уявлень про норму і
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поведінкових сигналів на міжособистісному комунікативному
рівні. Приміром, опинившись у середовищі транжир, представник
«філософії заощадливості» з часом втрачає регулятивний сенс
свого життєвого кредо: спочатку він починає робити нетипові для
себе спонтанні покупки, а згодом уже на цілком усвідомленому
рівні знаходить усе більше переконливих аргументів на користь
тези, що якість життя детермінована не стільки вмінням
заощаджувати і в такий спосіб створювати фундамент для стратегічних інвестицій, скільки від величини прибутку, зумовленої
концептуальним антиподом заощадливості – високим рівнем
видатків. Механізми відчуттів мають дещо складнішу етиологію.
Тут вирішальне значення має копіювання дзеркальними нейронами емоційного фону і рельєфу «Знакових Інших» – тобто тих
представників соціокультурного оточення, які для індивіда мають
статус авторитетів у знакових сферах.
Вплив на громадську думку відбувається із залученням
широкого спектру інструментів навіювання з метою досягнення
того, що американці називають wow-ефект. Щоразу більшого
значення набуває перфоменс як універсальна форма інформаційного впливу. В наш час кожне політичне рішення і застосування
будь-якого політичного механізму намагаються подати не в
сухому бюрократичному стилі, а з використанням інструментарію
перфоменсу46. І це не випадково, бо перфоменс створює додаткові
можливості впливу на масову свідомість – особливо у секторальному розрізі цільових аудиторій. Потреба перфоменсу зумовлена
ще й тією обставиною, що кожен бренд (і бренд політичний – не
виняток) потребує регулярного підтвердження, закріплення і оновлення, а досягти такої мети за відсутності елементів перфоменсу в
епоху інформаційної перенасиченості практично неможливо.
Існують дві кардинально відмінні стратегеми впливу –
переконання та спокуса: якщо семантика, герменевтика і етика
переконують, то естетика спокушає. Іншим інструментом інформаційного впливу є мова в широкому сенсі. Доволі показово, що
критика традиційних уявлень про мову, здійснена Р. Бартом та
М. Фуко, зосереджувала вістря уваги на недооцінці владних
функцій мови47. Як зауважує А.-Ж. Греймас, структурність мови
створює передумови для реалізації влади засобами мови48. Саме
структурність мови лежить в основі такої комунікативної
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проблеми, як інтерпретація понять. Історичність смислів на тлі
трансісторичності структури мови призводить до поширеного в усі
часи й народи ефекту непорозуміння. Його ілюструє відома
кожному з нас ситуація, за якої сенс немов вислизає з-під впливу
суб’єкта мовлення.
Останнім часом дослідники все більше схиляються до парадигми тотальності мови, сутність якої полягає в неможливості
вийти за межі мови. Фактично мова є обов’язковим середовищем
існування кожної повноцінної людини49, а сенс, генерований засобами мови, набуває канонічного статусу, визнається на конвенційному рівні сенсом як таким50. Якщо влада в широкому
розумінні може мати різні джерела (на кшталт авторитету,
насильства чи права), то влада мови завжди реалізує себе,
використовуючи необізнаність тих, на кого вона впливає. Для
досягнення такої мети їй украй необхідний досконалий
інструментарій переконання, навіювання і спокуси.
Отже, що є політичним механізмом? За логікою речей,
політичним механізмом є те, що не є сукупністю всіх неполітичних механізмів – фінансово-економічних, господарсько-виробничих, культурних, гуманітарних, педагогічних тощо. Втім, навіть
така нібито тривіальна теза виявляється неоднозначною, якщо її
помістити в розлогий буттєвий контекст суспільства сучасного
формату. Річ у тім, що атрибутивною ознакою сьогодення є тісна
взаємодія і взаємопереходи різних сфер суспільної життєдіяльності одна в одну, внаслідок чого застосування політичних
механізмів неможливе без врахування прописних істин і «модусів
віри» інших профільних складових функціонування соціуму
сучасного формату.
Роль механізму будь-якого профілю зумовлена специфікою
його інструментальних ресурсів. Це положення повною мірою
поширюється і на політичні механізми, роль яких також визначається насамперед і в основному інструментальними особливостями, а саме: можливостями застосування інструментів влади
(або, принаймні, апеляціями до необхідності такого застосування)
задля досягнення обраної мети.
Треба розуміти і враховувати, що в наш час із різних причин
політичні механізми найбільш тісно взаємодіють із механізмами
економічними. Починаючи з часів Великої депресії в США

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

33

неоліберальна (монетарна) економічна парадигма (в основному
австрійська школа економіки) в особі М. Фрідмена, А. Шварц,
П. Кругмана, Ф. фон Хайєка, Д. Лала безкомпромісно протистоїть
неоконсерваторам (неокейнсіанцям, Чиказькій школі економіки).
Така безкомпромісність на політичному й загальносуспільному
рівні має дещо курйозний вигляд: хоча економісти в ранзі
Нобелівських лауреатів десятиліттями не втомлюються повторювати мантру про несумісність різних підходів (це окрім категоричної некоректності концептуалістики опонентів), весь розвинений
світ функціонує, чергуючи, а інколи й поєднуючи, нібито несумісні економічні парадигми51.
Ще більшою фантасмагорією віє в тих випадках, коли дехто за
інерцією продовжує наполягати, що економічна сфера є взірцем
для наслідування як у практичному, так і в теоретичному сенсі.
Насправді комплексний стан речей значно складніший: він вочевидь не вкладається в прокрустове ложе спрощених стереотипів і
узвичаєних кліше. В таких випадках украй необхідно залишатися
на твердому ґрунті реалізму. А щоб опинитися на ньому, треба
достеменно знати, де він знаходиться. Іншими словами, необхідно
вміти здійснювати ієрархізацію фактографічного діапазону за
критерієм значущості й визначальності. Приміром, на думку
Нобелівського лауреата з економіки В. Леонтьєва, причина розпаду світової системи соціалізму полягала в тому, що СРСР
намагався підтримувати паритетний із Заходом рівень збройних
сил і озброєнь в умовах, коли сукупна вартість основного капіталу
в Північній Америці й Західній Європі в 1970-х роках була в
чотири рази вищою, ніж у СРСР і Східної Європи.
Що стосується Японії як символу економічного дива, то цей
феномен став можливим завдяки експортно-мобілізованому типу
економіки, який дозволив у 1956–1973 роках досягти темпів приросту ВВП на рівні 9,3 %, у результаті чого Країна вранішнього сонця в
середині 1970-х років посіла другу сходинку в світі за його обсягом.
У намірах предметного оперування тематикою плану
Маршала варто хоча б інколи переходити від коментаторських
медитацій за принципом «узагалі» до сякої-такої конкретики. Стан
справ із розумінням плану Маршала масовою свідомістю України
підніметься на значно вищий щабель, якщо через хащі інформацій-
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ного спаму вдасться прокласти дорогу змістовній квінтесенції, а
саме: у межах цієї програми США виділили європейським
партнерам $ 12,6 млрд, що на той час складало понад 9 % ВВП
США. Зрештою, найголовніше в цій справі навіть не конкретні
цифри, а коректне тлумачення мотивації США, яка запустила
відповідні причинно-наслідкові механізми. Відтак, щоб правдоподібно оцінити перспективи статусу реципієнта нового плану
Маршала в оглядовому майбутньому, треба порівняти, наскільки
теперішня Україна відповідає критеріям тодішніх цільових
орієнтирів США.
Ще одна істина, яку здебільшого сором’язливо замовчують,
полягає в тому, що найбільшу віддачу від кожного вкладеного
долара або євро, рубля, юаня, гривні тощо, забезпечує не
вирощування квітів, не допомога знедоленим і навіть не розпіарені
інноваційні інструменти суспільної модернізації, а тривіальна
гонка озброєнь. Цю не дуже приємну істину виразно змалював
лауреат Нобелівської премії з економіки 2008 року П. Кругман у
резонансній книзі «End This Depression Now!»52.
Можна констатувати наявність щонайменше двох умов ( або
вимог), які підвищують роль політичних механізмів у реформуванні суспільства і слугують якщо не гарантією, то принаймні
передумовою того, що їхній внесок у реформування суспільства
буде не лише ефективним, а й визначальним. Отже, насамперед
політичний механізм має базуватися на реалістичному підґрунті.
Це стосується необхідності адекватного сприйняття як суспільнополітичної дійсності, так і своїх можливостей у контексті оптимізації чинного статус-кво. Друга вимога пов’язана з комплексністю, системністю впливу на суспільну сферу: оскільки
суспільство є класичною системою, то ефективний вплив на нього
можливий лише з використанням принципу симетрії – тобто із
застосуванням не окремих елементів, а системного механізму.
Іншими словами, політичний механізм має гармонійно доповнюватися іншими механізмами, які охоплюють усю більш-менш
значущу профільну багатоманітність суспільної життєдіяльності.
1
Приходченко Л. Л. Політичний та інституційний механізми державного
управління: узгодження інтересів / Л. Приходченко // Теорія та практика
державного управління : зб. наук. праць. 2010. Вип. 3 (30). С. 4.

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

2

35

Приходченко Л. Л. Політичний та інституційний механізми державного
управління: узгодження інтересів / Л. Приходченко // Теорія та практика
державного управління : зб. наук. праць. 2010. Вип. 3 (30). С. 9.
3
Приходченко Л. Л. Політичний та інституційний механізми державного
управління: узгодження інтересів / Л. Приходченко // Теорія та практика
державного управління : зб. наук. праць. 2010. Вип. 3 (30). С. 8.
4
Моргентау Г. Политические отношения между нациями: борьба за власть
и мир // Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и
коммент. П. А. Цыганкова. М. : Гардарики, 2002. С. 77.
5
Арон Р. Мир і війна між націями / Реймон Арон. К. : Юніверс, 2000. С. 116.
6
Поздняков Э. А. Геополитика. М. : Прогресс; Культура, 1995. С. 70.
7
Приходченко Л. Л. Політичний та інституційний механізми державного
управління: узгодження інтересів / Л. Приходченко // Теорія та практика
державного управління : зб. наук. праць. 2010. Вип. 3 (30). С. 5.
8
Райт Γ. Державне управління / Глен Райт ; пер. з англ. В. Ивашко,.
О. Коваленко, С. Соколик. К. : Основи, 1994. С. 108.
9
Михненко П. А. История управленческой мысли / П. А. Михненко. М. :
МФПУ «Синергия», 2012. 246 с.
10
Туленков М. В. Механізми політичного управління (теоретикометодологічний аспект) : монографія. К. : ІПК ДСЗУ, 2010. С. 6.
11
Шабров О. Политическое управление. Проблемы стабильности и
развития / О. Шабров. М. : ИНТЕЛЛЕКТ, 1997. С. 117–118.
12
Туленков М. В. Механізми політичного управління (теоретикометодологічний аспект) : монографія. К. : ІПК ДСЗУ, 2010. С. 4.
13
Сравнительное государственное управление : теория, реформы, эффективность / Под ред. Л. В. Сморгунова. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2000. СВ. 44.
14
Ганяк В. Й. Політичні механізми у процесі вироблення державної
політики у сфері свободи совісті й релігії: безпековий вимір [Текст] /
В. Й. Ганяк // Інвестиції: Практика та досвід : Аналіз. Прогнози. Коментар. 2017.
№ 7. С. 112.
15
Плешаков К. В. Геополитика в свете глобальных перемен //
Международная жизнь. 1994. № 10. С. 32–33.
16
Fiorina Μ. P. Congress: Keystone of Washington Establishment. New Haven
(Conn.) : Yale University Press, 1989. Р. 26.
17
Фомин О. Н. Политические механизмы регулирования общественных отношений : дис. ... д. полит. наук. : спец. 23.00.03 / О. Фомин. Саратов, 2002. С. 307.
18
Аптер Д. И. Сравнительная политология: вчера и сегодня // Политическая
наука. Новые направления / Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингемана. М., 1999.
С. 374.
19
Парсонс Т. О структуре социального действия. – М. : Академический
Проект, 2000. С. 417.
20
Истон Д. Категории системного анализа политики. Антология мировой
политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. II. С. 633–634.

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

36

21

Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии /
Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. II. М. : Мысль, 1997. С. 188.
22
Лассвелл Г. Язык власти // Политическая лингвистика. Вып. 20. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический університет, 2006. С. 272.
23
Beard C. A. The American Historical Review. Vol. 41 № 1. Р. 78.
24
Foucher M. Le bassin mediterranee d’Amerique: Approches geopolitiques //
Herodote. 1982. № 27. P. 32.
25
Шельски Г. Человек в научной цивилизации / Г. Шельски // Политическая
философия в Германии. М. : Современные тетради, 2005. С. 170–171.
26
Фромм Э. Пути из больного общества // Проблема человека в западной
философии. М. : Прогресс, 1988. С. 482.
27
Фромм Э. Психоанализ и религия // Иметь или быть? К. : Ника-Центр,
1998. С. 51.
28
Гумплович Л. Основания социологии. СПб. : Изд-во В. Павленкова, 1899.
С. 103.
29
Аристотель. Метафизика / Пер. с греч. П. Д. Первова и В. В. Розанова.
М. : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. С. 118.
30
Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по
феноменологической социологии / Сост. А. Я. Алхасов; Пер. с англ.
А. Я. Алхасова, Н. Я. Мазлумяновой; Научный ред. перевода Г. С. Батыгин. М. :
Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. С. 97–98
31
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат
по социологии знания. М. : Медиум, 1995. С. 9.
32
Израильский ученый: «Мы достигли точки, когда можем взломать не
только компьютеры, но и человеческий или любой другой организм». URL:
https://zn.ua/SOCIUM/izrailskiy-uchenyy-my-dostigli-tochki-kogda-mozhem-vzlomatne-tolko-kompyutery-no-i-chelovecheskiy-ili-lyuboy-drugoy-organizm-274085_.html
33
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат
по социологии знания. М. : Медиум, 1995. С. 76–77.
34
Михельс Р. Демократическая аристократия и аристократическая
демократия / Пер с нем. А. А. Зотов / Р. Михельс // Социологические исследования. 2000. № 1. С. 109–110.
35
Аптер Д. И. Сравнительная политология: вчера и сегодня // Политическая
наука. Новые направления / Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингемана. М., 1999. С. 80.
36
Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня [Текст] : Мировой обзор.
Учеб. пособие / Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. ; сокр. пер. с англ.
А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной ; под ред. М. В. Ильина, А. Ю. Мельвиля.
М. : Аспект Пресс, 2002. С. 260–261.
37
Истон Д. Категории системного анализа политики. Антология мировой
политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. II. С. 634–635.
38
Кухар М. Стратегическая интуиция – ключ к инновации // Мысль. №1(12),
январь 2007 года. С. 3.
39
Управление – это наука и искусство / [А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор,
Г. Форд]. М. : Республика, 2004. С. 174.

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

40

37

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: Пер. с нем. /
Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М. : Прогресс, 1988. С. 409–410.
41
Фромм Э. Здоровое общество [Текст]: [пер. с англ.] / Эрих Фромм. М. :
АСТ, 2009. С. 138.
42
Поздняков Э. А. Философия политики. 3-е изд. М. : Весь Мир, 2014. С. 276.
43
Поздняков Э. А. Философия политики. 3-е изд. М. : Весь Мир, 2014. С. 277.
44
Поздняков Э. А. Философия политики. 3-е изд. М. : Весь Мир, 2014. С. 277.
45
Ильин М. В., Коваль Б. И. Что есть политика и что – наука о политике //
Полис. 1991. № 4. С. 105.
46
Приходченко Л. Л. Інституційно-організаційний механізм підвищення
ефективності системи органів публічної влади / Л. Л. Приходченко // Актуальні
проблеми державного управління : зб. наук. пр. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009.
Вип. 2 (38). С. 126.
47
Фуко М. Дискурс и истина. Пер. с англ. А. Корбута [Текст] / М. Фуко //
Логос. 2008. № 2. С. 189.
48
Греймас А.-Ж. Структурная семантика: поиск метода [Текст] / А.-Ж. Греймас ; пер. с фр. Л. Зиминой. М. : Академический проект, 2004. С. 53.
49
Бенвенист Э. Природа языкового знака [Текст] // Общая лингвистика /
Э. Бенвенист; перевод с фр. Ю. Н. Караулова, В. П. Мурат, И. В. Барышева,
И. Н. Мельникова; общ. ред. и вступ. ст. Ю. С. Степанова. Изд. 2-е, стереотипное.
М. : УРСС, 2002. С. 92.
50
Греймас А.-Ж. Структурная семантика: поиск метода [Текст] / А.-Ж. Греймас ; пер. с фр. Л. Зиминой. М. : Академический проект, 2004. С. 26.
51
Стиглиц Дж. Чем расслоение общества грозит нашему будущему :
[перевод с английского] / Д. Е. Стиглиц. Москва : Эксмо, 2015. С. 402.
52
Krugman P. End This Depression Now! – New York: W. W. Norton & Co,
2012. 288 р.

38

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ
ДОВІРИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
А без довіри хіба можна повести за собою серця?
Харукі Муракамі. «Норвезький ліс»
У реалізації державної політики, при проведенні реформ чи в
інших випадках, коли необхідна суспільна мобілізація, важлива
наявність ресурсів, які дадуть можливість досягти поставлених
цілей. В Україні часто увага акцентується тільки на матеріальних і
людських ресурсах. Проте добре відомо, що у політичному
процесі важливою умовою є легітимність тих, хто проводить
реформи – органів державної влади. Легітимність має дві важливі
складові – законність і визнання. Мало владу законно обрати,
важливо, щоб вона користувалася достатньою підтримкою
громадян, чим, своєю чергою, забезпечується лояльне сприйняття
політики, яка проводиться. Відповідно, поряд з матеріальними,
адміністративними чи кадровими ресурсами, необхідними для
успішного проведення реформ, важливою передумовою успіху є
суспільний запит на реформи і довіра до реформаторі, що
досягається результатами діяльності і становить політичний
капітал їх ініціаторів. Натомість як дефіцит суспільної довіри у
процесах реформування може бути невидимим гальмом, причиною їх неефективності. Водночас «втеча» від корумпованої і «приватизованої» держави може бути й позитивним явищем, яка
стимулює самоорганізацію суспільства на відмінних принципах.
Яким є стан суспільної довіри в Україні та які наслідки може мати
її дефіцит?
Суспільна довіра як соціальне явище. Суспільна довіра не
є статичним станом суспільства і видозмінюється із зміною
політичної та економічної ситуації. Поняттям «суспільна довіра»
здебільшого оперують соціологи, які виокремлюють активну і
пасивну довіру1. Активна довіра виникає із соціальної взаємодії, з
кооперації людей заради досягнення спільної мети і спрямована на
партнера (партнерів) по взаємодії. Пасивна, навпаки, виникає із
сподівань на іншого («держава подбає», «президент вирішить»,
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«партійні витрати оплатять бізнесмени» і т. п.). Домінування того
чи іншого виду суспільної довіри обумовлює динаміку розвитку
соціуму, впливає на характер політичного режиму тощо. Пасивна
довіра формується у процесі первинної соціалізації, спрямована на
конкретну особу, а відтак є частиною персоніфікованих (особистих) соціальних стосунків, а її домінування зумовлене насамперед
соціальною структурою і укладом життя суспільства. Соціологи
вважають, що тривале домінування пасивної довіри конвертується
у патерналістські установки, які сприяють підтриманню
патріархальної соціальної організації2.
Також для соціуму найважливішою характеристикою довіри
як соціального капіталу є генералізована довіра – узагальнена
міжособистісна довіра до людей взагалі – не родичів, не друзів, не
знайомих, а саме до людей, з якими особисто не знайомі. Високий
рівень довіри до людей взагалі знижує трансакційні витрати в
процесі взаємодії, розширює коло потенційних учасників формальних і неформальних угод. Тобто чим більше люди довіряють
одне одному, тим простіше розвивають громадські ініціативи,
відбувається обмін ідеями, досвідом, знанням, тим швидше вони
конвертуються у конкретні спільні дії.
У політичних процесах при реалізації конкретних політичних
рішень, важливість яких посилюється під час інтенсивних реформ,
основне значення має інституціоналізована довіра, яка є
сукупністю згаданих вище форм довіри. Такий тип довіри означає
підтримку органів державної влади, а також неурядових інституцій
(бізнесу, ЗМІ, профспілок і т.д.), які відіграють ключову роль у
генеруванні та виконанні громадських «правил гри» та забезпечують функціональність «інструментів демократії» (виборів,
різноманітних форм політичної та громадської участі тощо). Чим
вища інституціоналізована довіра, тим стійкіша суспільна система.
Тому інституціоналізована та міжособистісна довіра є своєрідним
«термометром» здоров’я суспільства3. Інституціоналізована довіра
включає в себе довіру до органів державної влади, політичних
партій, громадських організацій та інструментів реалізації власної
участі – у нашому контексті політичної і громадської. Вони, своєю
чергою, є інструментами демократії, довіра до яких означає
готовність громадян користуватися цими інструментами.
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Відповідно, якщо громадяни віддають перевагу міжособистісній
довірі, а не інституціоналізованій, таке суспільство явно
неблагополучне, і навпаки.
З точки зору ієрархії форм довіри, то виділяються три ключових аспекти, що дають змогу характеризувати «атмосферу довіри»
з різних боків: 1) довіра до людей загалом, як принцип сприйняття
життя і ставлення до життя; 2) довіра до «близького кола» – друзів, знайомих, сусідів, жителів свого району, міста (цей тип довіри
заснований на досвіді безпосереднього спілкування та самоідентифікації з різними «ми» соціального мікросередовища (персоніфікована довіра); 3) довіра до органів державної влади, офіційних
осіб, установ, політичних партій і рухів, громадських об’єднань,
соціальних програм, заходів4 – інституціоналізована довіра.
Щодо України, то з огляду на характер політичного режиму,
який за своєю суттю є неопатримоніальним, або гібридним, то, на
наш погляд, слід виокремлювати довіру до формальних інститутів
(власне держави) і неформальних інститутів – політичних практик,
які стали звичними у суспільстві і підтримують існування цього
політичного режиму. Люди часто навіть не намагаються вирішити
проблему офіційним шляхом (найелементарніший приклад –
отримати біометричний паспорт чи посвідчення водія), а одразу
намагаються «вирішити» проблему через дачу хабара, через
особисті домовленості тощо.
Довіра/недовіра до певних правил гри проектується на
довіру/недовіру до тих організацій, які створюють і реалізують ці
правила. Таким чином, довіра до політичних інститутів є очікуванням громадянами таких дій і рішень цих інститутів в
майбутньому, які будуть прийнятні для громадян. Недовіра ж –
очікування протилежних наслідків рішень і дій цих інститутів.
Відповідно й кредит довіри – це очікування громадян в
майбутньому більш позитивних результатів діяльності владних
інститутів5. Реформи не можуть бути реалізовані в повному обсязі
і достатньо ефективно, якщо у суспільстві немає атмосфери довіри
до змісту і спрямованості реформ і до самих реформаторів.
Йдеться, насамперед, про тих, хто ініціює реформи, розробляє
стратегію і тактику реформування суспільства. Формування
атмосфери суспільної довіри передбачає розуміння людьми суті і
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суспільної необхідності реформ6. У процесі реформування звичною є думка, що для успішного реформування потрібні ресурси,
які зводяться насамперед до грошей і кадрів. Однак підтримка
широких прошарків населення тієї чи іншої реформи є таким
самим ресурсом реформи і, відповідно, суспільного розвитку. Ще
одним з аспектів інституціоналізованої довіри є поняття
«політичний капітал».
Зауважимо, що процесам формування політичного капіталу і
ролі політичного капіталу у вітчизняній політичній науці
приділяється недостатньо уваги. Хоча саме політичний капітал,
висловлюючись метафорично, є тим мастилом, яке змазує маховик
поступу, реформ, полегшуючи, або навпаки, ускладнюючи їх
просування. Найчастіше політичний капітал у нашій державі
купується у прямому сенсі цього слова. Тоді як інші чесноти –
професіоналізм, компетенції, досвід є вторинними критеріями у
процесі електорального відбору. Аналогічним є висновок, що в
Україні формування соціального капіталу внаслідок розвитку
громадянської активності, волонтерства тощо не веде до зростання
політичної довіри7. Причина в тому, що політична довіра та
політична участь обумовлені функціонуванням політичних інституцій, а також поведінки політиків, ніж впливом опосередкованого
зв’язку з соціальною сферою. Тобто, соціальний капітал здатний
обумовити схильність громадян довіряти політикам. Але цього не
досить. Політична довіра вимагає формування політичного
капіталу, який виникає у взаємодії громадян і політичних акторів8.
З огляду на це важливо виокремлювати не тільки довіру до органів
державної влади, а й довіру до так званих «інструментів
демократії» – виборів як інструменту власного політичного впливу
громадян, політичних партій як інструментів організованої артикуляції політичних інтересів, і організацій громадянського
суспільства як інститутів самоорганізації громадян, які виконують
функцію посередника між окремими громадянами і політичними
інститутами. Відповідно до запропонованої логіки розглянемо як
трансформувалася інституційна довіра в Україні.
Якою є довіра до суспільно-політичних інститутів в
Україні? Після здобуття у 1991 р. державної незалежності в
Україні, як відомо, було запроваджено класичні «атрибути»
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демократії (принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і
судову, конкурентні вибори, політичний плюралізм і політична
конкуренція, інституційні механізми політичної і громадської
участі). Теоретично цей набір інструментів демократії мав би
забезпечити високий рівень легітимності влади і, відповідно,
інституціоналізованої довіри. Однак реальна картина є прямо
протилежною.
Останні соціологічні опитування Центру Разумкова (вересень
2018 р.) засвідчують доволі низькі показники довіри до вищих
органів державної влади. Президенту України довіряють 13,8%
опитаних, не довіряють – 80,6%, Уряду – відповідно 13,7% і
80,7%, Верховній Раді – відповідно 10,3% і 85,6%, Національному
банку – відповідно 14,1% і 76,2%, Верховному суду – відповідно
10,6% і 75,2%. Довіру до державного апарату (чиновників)
висловили 8,6% опитаних, не довіру – 85,3%9.
За показниками довіри до владних і міжнародних державнополітичних інститутів та організацій Україна посідає одне з
найнижчих місць серед європейських країн. Для порівняння, в
країнах Центрально-Східної Європи рівень довіри до політичних
партій перебуває на рівні 17%, недовіри – 77–82%. Це
співвідношення довіри/недовіри є середнім по ЄС. Рівень довіри
до урядів коливається від 23% до 27%, недовіри – 70-79%. Ці
цифри є також середніми по ЄС10 і вони разюче відрізняються від
показників довіри/недовіри в Україні.
Водночас слід звернути увагу на феномен «пострадянського
суспільства». За твердженням Є. Головахи, «наша пострадянська
дійсність така, що чим вища довіра до влади в країні, тим менше
там політичних та інших свобод для громадян»11. Яскравий
приклад – Росія, де рівень довіри до Президента В. Путіна сягає
70-80%, тоді як довіра до інструментів демократії вкрай низька.
Тому низька довіра до органів державної влади у «пострадянському суспільстві» радше свідчить про його здатність самостійно
облаштовувати своє життя, що стимулює формування нових позадержавних типів суспільної самоорганізації і є радше позитивною
тенденцією. Тим самим суспільство «втікає» від корумпованої і
«приватизованої» фінансово-промисловими групами держави і
створює середовище, засноване на здорових критеріях відбору. На
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таких принципах діє багато громадських організацій, бізнесструктур, міжнародних організацій тощо.
Як зазначалося вище, умовою «включення суспільства» є
довіра до «інструментів» демократії – політичних партій, виборів,
конвенційних форм політичної та громадської участі (підписання
петицій, громадські обговорення, участь у діяльності громадських
організацій, членство у політичних партіях, участь у мітингах
тощо). Тобто, органи державної влади можуть втрачати довіру і
тим самим легітимність, однак важливо, щоб громадяни вірили,
що спосіб їх формування є правильним і ефективним з точки зору
врахування інтересів суспільства. Втрата довіри політиком чи
політичною партією – цілком нормальний процес, на якому й
базується логіка політичного процесу: завжди можна обрати
інших. Однак втрата довіри до інструментів демократії у
поєднанні з низькою довірою до органів державної влади і
політичних інститутів створює проблеми іншого порядку, які
обертаються дисфункціональністю усього державного організму.
Висока довіра громадян до інструментів демократії засвідчує їхню
готовність ними користуватися, змінюючи і впливаючи тим самим
на владу. Довіра до інструментів демократії, крім того, є ще й
передумовою функціональності інституту політичної відповідальності в державі. Однак в Україні політичний абсентеїзм накладається на суспільний патерналізм. Останній проявляється у
надмірних суспільних очікуваннях і сподіваннях на державу.
Держава ж через власну неефективність, однією з причин якої є
низька «включеність» суспільства, небажання контролювати і
постійно працювати над її вдосконаленням, не спроможна
задовольнити суспільні очікування. Таким чином утворюється
перманентна патова ситуація, яка характеризується формулою
«верхи не можуть, низи не хочуть». В таких умовах країна
перебуває у перманентній стагнації, а найбільш ефективним
каталізатором змін є неконвенційні форми протесту – майдани або
тиск «колективного Заходу». Для держав з гібридним політичним
режимом масштабні політичні кризи дійсно є потрясіннями, які
стимулюють політичні процеси («квадратне колесо» перекочується на нову грань). Однак часто політичні зміни не означають
політичного розвитку, оскільки не призводять до якісного
оновлення політичного класу і, що найважливіше, не призводять
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до якісних змін правил гри. Аналіз довіри до інструментів
демократії підтверджує це припущення.
Одним з основних інструментів демократії є політичні партії.
Добре відомо, що політика реагує на організовані інтереси. При
зануренні у вітчизняні процеси партієгенезу стає очевидним
стрімке зростання кількості політичних партій після суспільнополітичних криз. В Україні піки зростання кількості політичних
партій припадають на початок 1990-х рр., коли країна набула
незалежності, у період Помаранчевої революції, після Євромайдану. В Україні ледь не половина з них була зареєстрована у
період після 2014 рр. Динаміка їх реєстрації така: якщо на кінець
2012 р. в Україні було зареєстровано 188 політичних партій, то на
кінець 2016 р. вже нараховувалося 352 політичні партії. Тільки
протягом 2014 р. було зареєстровано 39 партій, у 2015 р. 79 партій,
у 2016 р. – 42 партії (дані за 2017 і 2018 рр. у державному реєстрі
відсутні)12. Стрімкий і стрибкоподібний процес партієгенезису
означає, що політичні катаклізми спричиняють організацію
громадян за політичними інтересами з метою впливу на політику,
здобуття влади тощо. Тобто така логіка свідчить про готовність
громадян брати відповідальність і впливати на державну політику.
Співвідношення динаміки реєстрації політичних партій і динаміки
довіри/недовіри до них зображено на рис. 1.
Як видно з графіка, в Україні зростання кількості політичних
партій конвертується у зниження довіри до них. Так, за
результатами соціологічних досліджень Фонду демократичних
ініціатив імені Ілька Кучеріва, рівень недовіри до таких інституцій
був критично низьким – 65,3% у 2013 р. та 79,2% у 2015 р. Варто
зауважити, що рівень довіри до політичних партій у 2013 р.
складав 20,9%, проте стрімко почав падати і 2017 р. становив
тільки 9,10%. Зниження рівня довіри до політичних партій
обертається девальвацією та деінституціоналізацією партійної
системи. Поступово політичні партії стали квазі-інститутами, чиє

Наведена у цій частині дослідження інфографіка була підготовлена і
використана автором також у рамках виконання науково-дослідної теми «Модель
консоціальної демократії в Україні: перспективи реалізації у ситуації суспільної
ентропії», яка виконувалася Інститутом політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І. Кураса НАН України у 2018 р.
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призначення – артикуляція інтересів фінансово-промислових груп.
Це твердження підтверджують статистичні дані щодо кількості
осередків політичних партій. Так, парадоксально, що при
зростанні кількості політичних партій
кількість партійних
осередків не те що не збільшилася, а навіть зменшилася. На
1 вересня 2017 р. в Україні, за даними Мінюсту нараховувалося
15 806 партійних осередків, на 1 вересня 2016 р. – 15 759, на
1 вересня 2015 р. – 15 214, на 1 вересня 2014 р. – 18 188, на 1 січня
2013 р. – 19 22213. Елементарні математичні підрахунки
показують, що кожна партія має по 43 партійні осередки, що
надзвичайно мало. Причому найбільші парламентські партії мають
по 1200 – 1800 партійних осередків, що свідчить про вкрай
неефективну – практично відсутню – організаційну структуру
більшості політичних партій. Окремо слід звернути увагу на дані
партії «Батьківщина», яка заявляє про наявність у них 18 тис.
партійних осередків, хоча ця цифра видається явно завищеною,
тому що перевищує сумарну кількість партійних осередків усіх
політичних партій за підрахунками Мінюсту.
Рис. 1

Таблиця складена автором на основі даних Міністерства юстиції
України та соціологічних досліджень Фонду демократичних
ініціатив ім. Ілька Кучеріва.
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Вкрай нерозвинена
партійна
інфраструктура навіть
парламентських партій свідчить про те, що партії не роблять
ставку на безпосередню роботу з виборцями і наштовхує на думку,
що задля власної промоції використовують інші інструменти, про
які мова піде нижче.
Парадоксально, але дані партій, дані Мінюсту та Держстату і
результати виборів настільки відрізняються, що складно
встановити реальну інституційну спроможність політичних партій.
Дані соціологів взагалі вбивчі саме тому що засновані на
особистих відповідях респондентів: рівень фактичного членства у
політичних партіях, який ґрунтується не на партійній статистиці,
становить тільки 2-3% опитаних14. Кількість політичних партій
зовсім не адекватна кількості членів політичних партій. Подібна
невідповідність проявляється на виборах. Партії, які нібито
заявляють, що їх членами є сотні тисяч осіб, на парламентських
виборах не долають обмежуваний бар’єр. Тобто вибори оголюють
проблему фіктивного членства у партіях, що повністю розмиває
партійну систему.
Іншою реальністю вітчизняної політики є те, що стрімкий
партієгенезис не означає якісних змін політичних інститутів.
Тобто, фактично амбіції нових політичних сил обмежуються
регіональним рівнем в той час як у вищій лізі, навпаки, грають у
переважній більшості одні й ті самі політики. Наголосимо, що
немає нічого надзвичайного у незначній мінливості парламентських партій. Наприклад, у найбільш демократичній країні
світу – США – індекс парламентської мінливості надзвичайно
низький. Під час виборів парламент може оновитися не більше,
ніж на 5%, що не спричиняє кризу довіри до парламенту. Однак
відмінність України у тому, що при владі лишаються (переобираються) політики, які своєю діяльністю спричинили вкрай низьку
довіру до органу, який вони представляють, чий політичний
капітал наближається до нуля, переобирають знову й знову. Тим
самим формується порочне коло, яке неможливо розірвати.
Щоб зрозуміти як вийти з цієї «інституційної пастки»,
важливо зрозуміти як вона утворюється. Суть її в тому, що
громадяни не просто не довіряють політичним партіям, а
вважають їх шкідливим (!!!) політичним інститутом. За даними
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соціологічних досліджень, проведених Центром Разумкова восени
2017 р., тільки 8,5% громадян вважають, що партії повинні бути
впливовими суб’єктами політичного процесу15. Як наслідок, у
суспільстві, а часто й у експертному середовищі можна почути
твердження, що в Україні немає ані справжніх політичних партій,
ані справжньої партійної системи. Насправді мова йде про те, що
партії не виконують функцій артикуляції та представництва
суспільних інтересів (по суті залишають громадянина сам на сам з
державою), що обмежує можливості впливу суспільства на
державу на користь організованих суспільних інтересів. Це також
один з факторів, що поглиблює політичне відчуження і дефіцит
моральної легітимності влади.
Надмірна диспропорція у ресурсах істотно обмежує
можливості партій. Адже в умовах кланово-олігархічного режиму
політична партія, яка намагається вийти на парламентський рівень
(«у вищу лігу»), незмінно має грати за правилами, які створені
ПЕГ. Тобто тим самим створюються паралельно офіційному
обмежувальному бар’єру (в Україні він на рівні 5%) бар’єри, в
основі яких ті чи інші поступки і домовленості «грати» у потрібні
моменти на користь ПЕГ. Таким чином партії «сідають на
своєрідну голку», коли з часом цих умов стає настільки багато, що
партія відпрацьовує свій електоральний ресурс, стаючи нецікавою
виборцю і, що називається, «списується». Обійти правила,
нав’язані ПЕГ, практично неможливо через специфіку виборчого
процесу. У разі, коли партія все ж приймає правила гри, нав’язані
ПЕГ, вона розчиняється у масі зобов’язань перед нею, тим самим
втрачаючи власну й ідентичність, і сутність.
На місцевому рівні такі партії можуть бути досить успішними.
Останні місцеві вибори, проведені на основі пропорційної
виборчої системи, стимулювали появу нових більш інституційно
спроможних партій. Однак для виходу на загальнонаціональний
рівень такі партії змушені витрачатися на популяризацію своїх
ідей, що зазвичай робиться через ЗМІ, рахуватися з адмінресурсом
і тим самим домовлятися з людьми, які є негласними «господарями» регіонів. Якщо діяти виключно в рамках закону, то усі ці
витрати цілком посильні для політичних партій. Однак тут партії
зіштовхуються з ситуацією, коли, граючи за правилами, в межах
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закону, вони програють партіям, які виходять за рамки закону і
витрачають на пропагування себе значно більші суми, дозволені
законом. Однак адміністративний ресурс вже на боці цих партійбізнес-проектів і компетентні органи (територіальні виборчі
комісії, прокуратура) попросту не реагують на порушення
законодавства. Прийнятий у 2017 р. Закон «Про державне фінансування політичних партій» хоча й запрацював, однак партії
досить швидко навчилися його обходити, про що свідчить
надзвичайна кількість зовнішньої реклами, дочасний початок
виборчої кампанії, витрати на які, за висновками фахівців,
перевищують усі допустимі законом норми. Тим самим стартові
позиції партій, які зрощені з владою і є бізнес-проектами, вже з
початку сильніші, ніж ті, які дійсно хочуть скласти конкуренцію
владі. Тобто, виникає ситуація за аналогією з футболом, коли одна
команда грає за правилами, а інша ні, однак рефері не карає їх за
порушення. Яка команда виграє – питання риторичне.
Поряд з політичними партіями, функцію артикуляції
суспільних інтересів виконують організації громадянського
суспільства (далі ОГС). Якщо виходити з того, що громадянське
суспільство – це певний (зазвичай високий) рівень розвитку
суспільства, якому притаманна розвинена система інститутів16, то
в Україні за кількісними (формальними) показниками ситуація з
ОГС
цілком
задовільна.
Динаміка
інституціоналізації
громадянського суспільства після Євромайдану, що базується
на даних Державної служби статистики без урахування Криму і
території проведення АТО, засвідчує зростання їх кількості.
Станом на 1 вересня 2014 р. в Україні було зареєстровано 479320
ГО, на 1 вересня 2013 р. – 87240, на 1 вересня 2014 р. – 72525 ГО,
на 1 вересня 2015 р. 76866 ГО, на 1 вересня 2016 р. 74102 ГО, на 1
вересня 2017 р. – 77129 ГО17.
За якісними параметрами ситуація з громадянським
суспільством виглядає дещо інакше. Так, рівень довіри до ОГС
(благодійні фонди, громадські об’єднання) за весь цей час
становив не вище 18%, а до профспілок 15%18(див. рис. 2).
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Рис. 2

Рисунок складено автором на основі даних Державного комітету
статистики України та соціологічних опитувань
Інституту соціології НАН України.

Перманентно низьким усі роки існування держави був і рівень
членства в ОГС. Так, за даними соціологічного моніторингу,
87,1% опитаних українців відповіли, ще не є членом жодної
організації, об’єднання чи руху. Лише 9,8% респондентів дали
ствердну відповідь. Своє членство у двох і більше організаціях
підтвердили 3,1%19.
Однак, якісна динаміка останніх років істотно змінилася.
Переломними у розвитку громадянського суспільства стали події
зими 2013-2014 рр. Суспільна мобілізація під час Євромайдану
посилилася і набула масових форм з початком військової агресії
РФ на Донбасі. Саме з того часу позначка рівня довіри стала
вищою щодо позначки недовіри. За даними Фонду демократичних
ініціатив ім. Ілька Кучеріва, рівень довіри до громадських
об’єднань у 2013 р. становив 38,4%, тоді як рівень недовіри
складав 35,6%. До Євромайдану з 2004 р. в Україні спостерігався
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невисокий рівень довіри до ОГС (позначка не перевищувала 20%),
а рівень недовіри, навпаки, відзначався високою позначкою
(майже 50%). Тільки починаючи з 2013 р. громадяни почали
більше довіряти, ніж не довіряти громадським об’єднанням.
Станом на 2014 р. 45,7% опитаних респондентів заявили про те,
що вони «цілком довіряють» та «швидше довіряють» ГО, проте
станом на 2016 р. тих, хто довіряє, стало на 8,7% менше. Хоча
після революційних подій Євромайдану рівень довіри почав дещо
знижуватись, однак залишається вищим по відношенню до рівня
недовіри. Важливо зазначити, що рівень недовіри суттєво знизився
з 2015 р. (33,7%) і станом на 2016 р. становив 24,5%. До
Євромайдану українці не відчували себе громадою, не відчували
свою приналежність до громади навіть у раках міської спільноти.
Громадянське суспільство не мало вагомої організаційної основи і
конкретних об’єктів соціально-політичної ідентифікації. Безліч
громадських організації створювалися для отримання грантів і
були малочисельними. Дуже низьким був відсоток тих, хто вважав
себе членом громадських організації. Однак з початком російської
військової агресії з’вився новий феномен у середовищі громадянського суспільства – волонтерство. За даними Центру Разумкова,
серед суспільних інституцій найбільшу довіру громадян мають
волонтерські організації (їм довіряють 65,2% опитаних), тоді як
громадським організаціям загалом 43,4%20.
Інші найбільш поширені форми громадської участі у країнах
сталої демократії – підписання петицій. Однак в Україні цій
доступній формі громадської участі також не надто довіряють.
Запроваджений у 2015 р. інструмент електронних петицій не став
дієвим для впливу громадськості на формування та реалізацію
державної політики. Причому через знову ж таки пасивність
громадян. Станом на липень 2016 р. на сервісі електронних
петицій до Президента України було оприлюднено близько 25 тис.
петицій і лише 40 з них (як правило, ті, щодо яких певні політичні
сили чи інші заінтересовані організації проводили потужну
інформаційну кампанію) отримали необхідну підтримку (25 тис.
підписів). Тобто, звичайному громадянину чи громадському
об’єднанню, ініціювавши петицію, вкрай важко заручитися
необхідною підтримкою. Крім того, аналіз оприлюднених
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відповідей Президента України на розглянуті петиції свідчить, що
близько трьох чвертей петицій пересилаються до Верховної Ради
чи Кабінету Міністрів, а інформація про результати їх розгляду у
подальшому не оприлюднюється. Інші петиції, як правило,
отримують у відповідь лише роз’яснення.
Після Євромайдану зростання міжособистісної довіри в
українців загалом не є помітним: з 4,3 бали (за десятибальною
шкалою) у 2005 р. до 5,06 бали у 2014 р.21. Лише 42% громадян у
2015 р. підтверджували наявність у них досвіду об’єднання з
іншими людьми для розв’язання соціальних або власних проблем
протягом останніх 12 місяців (при цьому це стосується здебільшого мешканців великих міст)22. Тобто, серед українців досі не є
поширеною більшість форм громадської активності, зокрема, участь
у роботі структур «третього сектору» (для порівняння, у Німеччині
таку участь беруть 31,4% опитаних громадян, в Україні – 2,3%).
Хоча після Євромайдану рівень довіри до громадських об’єднань
істотно зріс. На тлі низьких показників участі громадян в їх
діяльності, цю тенденцію можна охарактеризувати скоріше як
часткове перенесення патерналістських очікувань від держави на
недержавні інституції.
Такий тип політичної культури у поєднанні з патерналізмом,
набутим під час перебування у складі СРСР з його тоталітарним
політичним режимом спричинило двоїстість суспільної свідомості.
Як видно з наведених соціологічних досліджень, громадяни
України у своїй масі є пасивними і не налаштовані на конвенційну
громадську участь як-от членство у політичних партіях чи
громадських організаціях, однак при цьому понад 60% громадян
вважають, що саме держава повинна забезпечити їм необхідні
соціальні блага – гідну заробітну плату, пенсію. Водночас не
бачать нічого поганого у несплаті податків. Подібне роздвоєння
понять створює своєрідний клінч у розвитку суспільства, що
проявляється посиленням попиту на популістів і демагогів.
Натомість як реальні проблеми і, що головне, способи їх
вирішення лишаються поза суспільним дискурсом через їх непопулярність. На думку експертів Національного інституту стратегічних досліджень, це формує радикальні настанови у частини
українського соціуму: у 88% населення зберігається переконання,
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що вищі органи державної влади та їх посадові особи порушують
закони та Конституцію України, близько половини громадян
України (52%) вважають, що такі порушення є постійними та
систематичними, причому порівняно з опитуванням 2014 р. цей
показник зріс на 7%. Неприпустимість таких дій є безсумнівною
для більшості опитаних громадян України (74 %)23.
Дефіцит довіри до організацій громадянського суспільства
обумовлений ще й специфікою їх діяльності. На практиці лише
незначна кількість зареєстрованих інституцій громадянського
суспільства провадить будь-яку діяльність. Органам статистики
про свою діяльність звітують лише близько третини зареєстрованих громадських об’єднань, інших не знаходять за реєстраційними адресами і додаткові відомості про них відсутні24. На
думку експертів, активно працюючих інститутів громадянського
суспільства взагалі не більше 3-4 тис., значна кількість інших є
формальними чи кишеньковими утвореннями25. Ілюстративним є
аналіз напрямів діяльності громадських об’єднань. Згідно зі
статистичними даними, найбільше таких об’єднань є оздоровчими
та фізкультурно-спортивними (17,6%), професійної спрямованості (10,3%), молодіжними (7,8%), об’єднаннями ветеранів та
інвалідів (5,8%)26. При цьому тривалий час не можна було назвати
жодного громадського об’єднання, діяльність якого мала б
значний суспільний резонанс та підтримку серед широких верств
населення. З найбільш відомих і таких, чия робота найбільш
помітна, – Фонд «Відродження» і Реанімаційний пакет реформ
(РПР), а також велика кількість ГО, які з’явилися після Євромайдану, у абсолютній більшості працюють на західні гранти і є
радше формою інтернаціоналізованого громадянського суспільства, а для багатьох до того ж і бізнесом.
Тобто низький рівень інституціоналізованої довіри обертається низькою громадською участю. Суспільству елементарно не
вистачає того «мастила», про яке йшлося вище і яке дає
можливість заповнювати прогалини у суспільних комунікаціях.
Іншими словами, криза інституціоналізованої довіри обертається
низькою інституційною спроможністю громадянського суспільства. Причина якраз не у відсутності нормативно-правового
забезпечення їх діяльності, а у банальній суспільній пасивності.
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Варто пригадати, що суспільна пасивність характерна
переважно для країн з низьким рівнем життя. Адже основна ідея
повноцінного громадянського суспільства у тому, що людина у
вільний від роботи час на безоплатній основі займається тією чи
іншою громадською роботою. У нас же ж цілком шляхетні цілі
виконують цілком пристойні люди та організації, але за гроші
західних донорів. Тобто громадська діяльність у такому разі є
формою заробітку і не може вважатися повноцінною. Тому при
нібито підвищенні громадської активності, вона не є органічною –
такою, що йде від самих громадян, тому й не має належного
ефекту. Так само вона є вкрай обмеженою у суспільстві, де 51%
громадян перебуває за межею бідності27, де діяльність людей
підпорядкована виживанню, а не боротьбі з режимом. Третя
причина – це критичний рівень і міжособистісної, і інституціоналізованої довіри – люди побоюються обману, зневірені і тому
намагаються обмежувати коло свого спілкування і діяльності
найближчим оточенням, колегами тощо.
Причини кризи інституціоналізованої довіри у політологічній
літературі мають різні пояснення. Дослідник пострадянських
політичних режимів К. Рогов дефіцит довіри до державних
інституцій у пострадянських країнах пов’язує з появою нових
соціальних груп. «Так, найважливішими соціальними інституціями
1990-х років виявилися не стільки політичні партії і приватні
корпорації, як це мали на увазі нововведені інститути, скільки
угруповання і банди в найширшому сенсі цього слова, тобто готові
до експансії малі групи, пов'язані узами неформальної кооперації
(товариства), що виникали, як правило, на базі або на периферії
формальних радянських інституцій (комсомольський актив,
міністерство, спортивна секція). Особисті зв'язки дозволяли
зберегти довіру в цих малих групах, в той час як соціальна довіра в
суспільстві, необхідна для формування широких горизонтальних
структур з відкритим доступом, перебувала на дуже низькому
рівні. Групи, які не мали навичок формальних взаємодій в рамках
радянської системи, спиралися переважно на насильство і стали
ядром «організованих злочинних угруповань»; групи ж, які мали
більш істотний соціальний капітал в рамках радянської системи і
володіли навичками неформальних взаємодій всередині
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формальних інституцій, склали основу ранніх бізнес-конгломератів 1990-х»28. Натомість довіра до органів державної влади,
яка спочатку була доволі високою, про що свідчать і соціологічні
показники і такі індикатори як явка на виборах (у 1990-х рр. сягала
80%), поступово знижувалася, однак не на користь політичних
партій чи бізнес-груп, а в напрямку політичного абсентеїзму.
Незважаючи на запровадження доволі дієвих механізмів
політичної та громадської участі – можливостей для власної участі
громадян, активна довіра не набула домінування над пасивною, що
можна пояснити насамперед відсутністю традицій з використання
інструментів демократії, звичкою людей до пасивної поведінки, їх
низькою активністю, що є наслідком сформованого клановоолігархічного режиму, в якому суспільству відводилася насамперед легітимуючи функція. Г. Сатаров з цього приводу відзначав,
що у пострадянських країнах «вертикальна довіра» комерціалізувалася, а «горизонтальна» знецінювалася індивідуальними
стратегіями боротьби за виживання29. На нашу думку, це є
наслідком специфічного механізму кооптації кадрів у владу, коли
критерієм «ефективності» була особиста відданість, готовність
грати за правилами, нав’язаними кланово-олігархічною системою.
Цей специфічний спосіб інкорпорації політичного класу (еліт) і
домінування неформальних інститутів над формальними, які
використовувалися для легітимації влади рентоорієнтованими
групами, призвів до істотних обмежень інструментальних
можливостей демократії.
Наслідки дефіциту інституціоналізованої довіри. По суті в
Україні, як і в інших пострадянських республіках, відбулася
девальвація інструментів демократії, що призвело не до
радикалізації політичної сцени, а до утвердження політичного
абсентеїзму – ситуації, коли громадяни намагалися звести
контакти з державою та політиками до мінімуму, максимально
абстрагуватися від держави, політичних і громадських інститутів.
Тобто, в Україні дефіцит інституціоналізованої довіри конвертується у різні форми політичної поведінки, найпоширенішими з
яких є деінституціоналізація інструментів демократії; політичне
відчуження (абсентеїзм); радикалізація політичної сцени; екстерналізація довіри; політичний популізм і демагогія.
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Деінституціоналізація інструментів демократії у вітчизняних
умовах проявляється через правовий нігілізм і дедалі більшу
дисфункцію законів. Іншими словами, проблема України не у
відсутності законів, а у їх невиконанні. Закони «не працюють» по
причині відсутності ефективних санкцій за їх порушення. Це
стосується сфер і рівнів суспільного життя – починаючи від
хронічного порушення парламентських процедур і закінчуючи
побутовими порушеннями, які залишаються безкарними. Виникає
ситуація дежавю: дефіцит інституціоналізованої довіри насамперед породжує низьку інституційну спроможність органів
державної влади і держави в цілому; дефіцит довіри до партій і
виборів як політичних інститутів, які є найважливішими суб’єктами та інструментами демократії, конвертується у недовіру до
органів державної влади і, відповідно, до рішень, які ухвалюються,
що не просто не додає конструктивізму при проведенні реформ, а
породжує ряд ризиків, які загрожують національній безпеці.
Тим самим поглиблюється політичний абсентеїзм (політичне
відчуження). За висновками соціологів, це супроводжується
переважанням особистісної довіри над інституціональною, коли
суспільство функціонує автономно від влади30, або стійким станом
недовіри і ухиляння від будь-якої політичної участі. В Україні це
явище має хронічний характер та є історично зумовленим. При
цьому слід враховувати, що поняття «норми» політичної активності може бути відмінним у різних країнах. Українське суспільство
має вищий рівень політичного відчуження, що пояснюється
історичними причинами. Тривалий період відсутності державності
і часті війни та грабіжницькі набіги на сучасні українські території
породили глибоке відчуження від держави, яка в уявленні
суспільства була чимось чужим, ворожим (цей феномен в народі
сформульовано у приказці «моя хата скраю…»)31.
Політичне відчуження – як наслідок дефіциту інституціоналізованої довіри істотно ускладнює динамічний розвиток країни
навіть за наявності ефективних політичних інститутів. Іншими
словами – через пасивність, звичку бути осторонь держави
громадяни попросту не користуються наявними політичними
інструментами. Політичне відчуження і недовіра обертаються
максимальним ухилянням від будь-яких взаємодій з державою чи
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бізнесом – ухиляння від сплати податків, страх зберігання грошей
в банках тощо. Звісно, що в такому суспільстві вкрай складно
розвивати ініціативи, які стосуються страхової медицини або
накопичувальної пенсійної системи – ініціатив, які озвучуються як
майбутні реформи. Політичне відчуження у першу чергу означає
зниження легітимності правлячих партій.
Як наслідок, влада вдається до специфічного стилю ухвалення
політичних рішень, самолегітимації. Зокрема, в нинішніх умовах
правлячі партії – Блок Петра Порошенка і Народний Фронт, які в
парламенті представляють парламентську коаліцію, застосовують
своєрідний «примус до реформ» і порушення норм регламенту у
Верховній Раді при проходженні законопроектів, отримують
необхідні для голосування голоси в обмін на гарантії свободи від
переслідування їх правоохоронними органами, як це було з
окремими депутатами Радикальної партії Олега Ляшка та
Опозиційного Блоку, залучення правоохоронних та фіскальних
органів для тиску на депутатів-мажоритарників тощо. Неправові
політичні практики, звісно, посилюють парламентську корупцію,
яка навіть у суспільстві вже сприймається як данина часу.
Характер законотворчої роботи й пояснює найнижчий рівень
довіри до парламенту, що нівелює легітимність реформ, які
проводяться через нього.
Крім того, наявна певна дезорієнтація громадян щодо
повноважень вищих органів державної влади. Так, в уявленні
громадян уряд є креатурою президента, а не парламенту, причому
ці уявлення домінують і після переходу до парламентськопрезидентської форми правління. Уряд так само не сприймається
самостійною інституцією. Попри відновлення парламентськопрезидентської форми державного правління, яка передбачає
домінування парламенту в системі вищих органів державної влади,
в оцінках громадян він є найменш ефективною інституцією.
Подібна дезорієнтація громадян є однією з причин послаблення
довіри до її виконавчої гілки. Причина ще й у неефективній
комунікативній стратегії уряду – громадяни елементарно не
розуміють що відбувається, не бачать «світла в кінці тунелю», що
посилює суспільну дезорієнтацію й кризу довіри.
Іншим, кардинально протилежним політичному відчуженню
наслідком дефіциту інституційної довіри є радикалізація
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політичної сцени і як наслідок – посилення неконвенційної
політичної участі. В Україні радикалізація політичної сцени
обумовлена фактом російської агресії. Тобто, на радикалізм
накладається русофобія. Звісно, це вкрай небезпечна суміш, однак
вона має об’єктивні причини – це цілком логічна захисна реакція
країни, яка зазнає посягань на свою територію, суверенітет тощо.
Інша справа – де межа подібної русофобії і радикалізму.
Однак про стан радикалізму та ксенофобії можна робити
висновки, керуючись рівнем підтримки громадянами політичних
сил в минулому та нинішньому електоральному циклі. Як відомо,
на минулих виборах націоналістичні чи радикальні політичні сили
не здобули масову підтримку виборців. Ні Правий сектор, ні ГО
«Свобода», ні менш впливові політичні сили не перетнули
обмежувального бар’єру і не стали парламентськими партіями.
Виняток становлять лише окремі депутати-представники цих
партій, які перемогли в мажоритарних округах – А. Ільєнко (ВО
«Свобода), Д. Ярош (Правий сектор) та ін. Цікаво, що, незважаючи
на радикалізацію політичної сцени, громадяни й на наступних
президентських та парламентських виборах не готові віддати свої
голоси за радикалів. Як свідчать соціологічні дані Центру
Разумкова (серпень 2018 р.), радикальні політичні сили і їх
представники О.Тягнибок (лідер ВО «Свобода») та А. Білецький
(лідер Національного корпусу) в сумі можуть набрати 0,8% голосів
виборців32.
У такому разі постає логічне питання – чим обумовлені рівні
довіри до органів державної влади і політичних інститутів в
Україні? Якщо подивитися як співвідноситься рівень довіри до
інститутів, що їх громадяни вважають найбільш корумпованими (а
це саме органи державної влади, суди і правоохоронні органи), то
фактором зростання/зниження довіри до них є рівень прозорості і
відкритості цих органів, дотримання ними правил гри, законності і
елементарної соціальної справедливості. Незважаючи на те, що
для громадян України зазвичай найважливішою проблемою є
власний соціально-економічний добробут, то від державних
інституцій вони насамперед очікують забезпечення соціальної
справедливості і законності. Приміром співвідношення рівня
соціально-економічного забезпечення і рівня довіри до державних
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інституцій було менш помітним раніше, коли економічний спад (а
для громадян основним індикатором є курс долара США до
гривні) не здавався таким катастрофічним. Зараз же, коли рівень
соціального забезпечення скоротився для абсолютної більшості
громадян в рази, а більше 50% громадян опинилися за межею
бідності, саме вимоги соціально-економічного характеру вийшли
на перший план. Тому глибина соціально-економічної кризи
обумовлює глибину кризи довіри. Загалом це свідчить про вкрай
негативні тенденції. Горизонт суспільних вимог зводиться
переважно до матеріальних потреб, що цілком зрозуміло, але в
такій ситуації потреби розвитку інструментів демократії і
позаекономічні потреби відходять на другий план. Це створює
передумови для сплеску популізму, радикалізму, ксенофобії та
інших нездорових з точки зору перспектив розвитку тенденцій.
Поряд з негативними процесами останніх років, які виникли
внаслідок дефіциту інституційної довіри, істотно зросла кількість
політичного активних громадян. Про це свідчить зростання
кількості політичних партій, адже велика їх кількість утворена не
як бізнес-проекти, а як об’єднання громадян з певними
політичними ідеями. Інша справа, що історія реєстрації політичних партій, постаті їх лідерів чи процедури фінансування не дають
можливості виявити реальну мету її засновників. Це можна
з’ясувати вже у ході діяльності цієї політичної партії, яка ймовірно
проявиться через електоральну участь на майбутніх парламентських виборах.
Важливо, що лідерами громадської довіри є різноманітні
громадські рухи та громадянські ініціативи. А така форма
самоорганізації ґрунтується на довірі до інших громадян,
громадянській активності та участі у колективній діяльності. Саме
цей тип політичної культури у політичній теорії вважається
найсприятливішим для розвитку громадянського суспільства.
Поряд з громадськими організаціями з різним успіхом
функціонують громадські ради при усіх державних інституціях.
Звісно, на громадській участі також позначається згаданий вище
«олігархічний чинник». З одного боку, при усіх органах державної
влади і державних установах функціонують Громадські ради.
Однак їх функціональність часто залежить від «доброї волі»
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керівництва цих органів. Тим самим будь-яка діяльність
конкретного органу влади (законна, незаконна, з ознаками
корупції, порушень чинного законодавства тощо) освячена
«громадськістю» і тим самим законно захищена33. Наразі в Україні
спостерігається жорстка боротьба між ПЕГ, які саботують
реформи, і громадянським суспільством, яке й надалі відвойовує
сфери компетенції. ПЕГ застосовують розгалужену систему
методів, спрямованих на нівелювання (дискредитацію) всього, що
заважає їх функціонуванню (найпотужніша кампанія з дискредитації розгорнулася навколо діяльності антикорупційних
громадських організацій і дискредитації т.зв. «грантоїдів»)34. Так
само всередині самого громадянського суспільства нині наявна
істотна диференціація ролей: одні щиро включилися в розвиток
громадських ініціатив, інші стали фактичними поплічниками
соратниками ПЕГ, яких ті залучають або ж для імітації громадянської підтримки, або ж для дискредитації опонентів. Проте ці
процеси є проявом політичної конкуренції і свідченням
політичного розвитку і розвитку в бік демократизації.
Поряд зі зростанням громадянської активності, як свідчать
статистичні дані, зросла кількість громадян, які беруть участь в
громадських слуханнях та обговореннях, підписанні петицій. Так,
тільки у Києві 15% мешканців беруть участь у підписанні
громадських ініціатив. Це цілком промовиста цифра, оскільки у
сталих демократіях участь у підписанні петицій – одна з
найпоширеніших форм участі.
Водночас в Україні істотно збільшилася кількість громадян,
які ідентифікують себе як громадяни України – 52% респондентів
(у 2013 р. таких було лише 36%). За спостереженнями соціологів,
цей тип громадянської ідентичності був єдиним, який
продемонстрував таке різке зростання цінності належності до
відповідної спільноти. Патріотичні почуття громадянина України
як потужний об’єднавчий чинник відмітили 41% респондентів у
2015 р., а у 2013 р. таких було трохи більше 8%. Цікаво й те, що
близько 60% респондентів відчувають почуття гордості, будучи
громадянином України, і це почуття дає підстави для того, щоб
довіряти своїм співвітчизникам набагато більшою мірою, ніж до
всіх інших суб’єктів довіри35. Такі показники, крім того,
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засвідчують посилення формування саме українців як політичної
нації, що є важливою умовою успішного розвитку країни.
Проте не менш великою і небезпечною проблемою для
України є посилення політичного популізму і демагогії. Вкрай
вузький і внутрішньополітичний, і зовнішньополітичний простір
для маневру і неминучість шокових реформ спричиняє боротьбу
політтехнологів і PR-прийомів, спрямованих на «продаж політичного товару», тоді як нові ідеї ними не продукуються. Ці суспільні
явища не дозволяють громадянам бути реальними суб’єктами
політичного процесу, оскільки у першому випадку вони делегують
свої повноваження політичним силам, які не мають реальних
ресурсів для здійснення обіцянок. Натомість ці партії лідирують у
списку електоральних уподобань громадян. Зокрема партія, яка
характеризуються як популістські – «За Життя» В. Рабиновича –
отримала б приблизно 6,8% голосів, а інша популістська партія
Радикальна Партія Олега Ляшка здатна набрати 6,5% голосів36,
тобто значно більше, ніж політичні сили націоналістичного
спрямування. Подібна технологічність політики і політиків
призводить до девальвації політичної діяльності як суспільно
важливого процесу й істотно нівелює як внутрішні, так і зовнішні
виклики, перед якими опинилася держава і які поглибилися і
диверсифікувалися після 2014 р.
Ще одним наслідком дефіциту інституціоналізованої довіри є
її екстерналізація. Тобто за наявності дефіциту довіри до
вітчизняних політиків, інститутів та інструментів демократії люди
починають орієнтуватися на зарубіжні країни, довіряючи
іноземним лідерам, організаціям (наприклад, віра в іноземну
воєнну допомогу, військове втручання, членство в НАТО та ЄС).
Екстерналізацією довіри, яка в Україні після Євромайдану сягнула
максимуму, можна пояснити успіх «колективного Саакашвілі».
Підтримка усього екзогенного багатьом здається ледь не панацеєю
від усіх суспільно-політичних проблем незалежно від того –
йдеться про конкретну персону, міжнародну інституцію чи країну.
Звісно, таке ставлення має відповідне підґрунтя, оскільки одним з
основних чинників реформ всередині країни є позиція вже
згадуваного «колективного Заходу». З другого боку, громадяни
часто не усвідомлюють, що успіх інших країн є результатом
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командної роботи і суспільної підтримки. Подібна ситуація,
наприклад, спостерігалася у посткомуністичних країнах ЦСЄ, коли
перебільшені сподівання на членство в ЄС і НАТО не виправдалися, а те, що було зроблено, громадянами недооцінювалося,
внаслідок чого перемогу на виборах у ряді країн здобували
радикали або популісти. Тобто, надмірна екстерналізація довіри
так само знижує інституціоналізовану довіру і є вкрай небезпечною з
точки зору консолідації суспільства навколо реформаторів і
реформ.
Незважаючи на дефіцит інституціоналізованої довіри,
соціологи відмічають, що в Україні узагальнений рівень
міжособистісної довіри співставний з Японією і з Південною
Кореєю. Це свідчить про доволі задовільний рівень розвитку
соціального капіталу – «певного набору неформальних цінностей
чи норм, яких дотримуються члени групи, що дає їм змогу
співпрацювати один з одним» (за Ф. Фукуямою)37. Якщо члени
групи очікують, що інші будуть поводитися чесно і на них можна
покластися, вони почнуть довіряти один одному. Довіра діє як
мастило, що дає змогу будь-якій групі чи організації працювати
більш ефективно. Спільні цінності і норми самі по собі не
продукують соціальний капітал, оскільки самі цінності можуть
бути хибними. Натомість норми, що формують соціальний
капітал, повинні охоплювати такі, зокрема, цінності, як правда,
дотримання зобов’язань та взаємозв’язок. Усі суспільства мають
певний запас соціального капіталу; реальні відмінності поміж
ними стосуються того, що можна назвати «радіусом довіри».
Тобто, наскільки норми співпраці, такі як чесність та
взаємозв’язок, що притаманні обмеженій групі людей, властиві
іншим членам того самого суспільства38.
Проте в Україні нині маємо справу з вкрай неефективними
соціальними ліфтами, а «радіус довіри» обмежений зазвичай
безпосередніми знайомими та неполітичними інститутами. Тобто,
наявні інструменти політичної та громадської участі не дають
можливості своєрідного «вихлопу енергії» у конвенційний спосіб,
а нібито цілком релевантний соціальний капітал не працює на
інтеграцію українського суспільства (люди намагаються максимально абстрагуватися від держави). А це радше гальмує і
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спотворює відтворювальні процеси, ніж є їх каталізатором.
Соціальний капітал нації не зростає, як це відбувається у найбільш
розвинених країнах з налагодженою системою двосторонніх
зв’язків, не зміцнює соціально-економічні позиції членів
суспільства і не дає їм важелів впливу на суспільне життя. Проте,
на думку І. Мартинюка, накопичення соціального капіталу, як
правило, відбувається не в результаті цілеспрямованих «вкладень
у довіру», а являє собою сукупний ефект різноманітних соціальних
взаємодій. Значною мірою він є соціокультурною спадщиною
попередніх поколінь39. Зниження рівня довіри до органів
державної влади тільки частково є наслідком патерналістського
стану суспільства, яке реагує на зниження рівня життя зниженням
довіри. Основна причина все ж таки у вкрай низькій ефективності
політичної участі, незадовільній інституційній спроможності
системи державного управління, що стало наслідком формування в
Україні кланово-олігархічного (неопатримоніального) політичного
режиму. Тобто наразі маємо середній за рівнем розвитку у
співвідношенні з країнами світу соціальний капітал в Україні і
вкрай неефективну інституційну систему, яка не сприяє його
відтворенню та примноженню.
З огляду на викладені міркування найбільш небезпечною
проблемою для усіх сфер суспільного життя в Україні є
деінституціоналізація, яка супроводжується зламом старих
неефективних правил гри на користь політичного свавілля і
беззаконня. Подібне правове свавілля знесенсовлює будь-які
нормативно правові акти, оскільки немає гарантії, що їх прийняття
означатиме їх виконання. Також неможливо не брати до уваги, що
причиною зростання інституційної довіри є соціально-економічна
криза і низькі темпи її подолання. І хоча, як зазначалося вище,
соціально-економічне становище не є основним фактором
дефіциту довіри, однак її глибина і затяжний характер (в Україні
ВВП сумарно знизився на 22,4% за останні дев’ять років40) не
можуть не позначитися на ставленні населення до державних
інститутів.
Наслідком дефіциту інституціоналізованої довіри є суспільна
аномія і дезорієнтація, що, своєю чергою, виливається у
різноманітні крайнощі – політичне відчуження та радикалізація
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суспільства, в екстерналізацію довіри та «втечу» від клановоолігархічної держави. Водночас слід нагадати, що поняття
«норми» політичної і громадської участі істотно відрізняється у
сталих і молодих демократіях. Зазвичай громадяни молодих
демократій демонструють нижчий рівень довіри до базових
політичних інститутів, ніж громадяни усталених демократій. Тому,
звісно, в Україні слід враховувати цю особливість. Однак
спостерігається дефіцит довіри не тільки до органів державної
влади і інструментів демократії. Іншими словами, громадяни не
довіряють не тільки органам державної влади, а й механізмам їх
формування (інструментам демократії). Поєднання дефіциту
довіри в суспільстві підвищує ймовірність застосування
неконвенційних форм політичної участі (масові протести,
демонстрації, радикальні стихійні виступи). Тому в Україні
важливо витримати баланс між інтенсивною політичною і
громадською участю, але обов’язково у конвенційний спосіб і
адекватною реакцією органів державної влади на суспільні запити.
Названі соціальні явища є небезпечними для України,
оскільки без належного включення суспільства країна не здатна
вирватися із своєрідної колії (у політологічній літературі цей
феномен відомий як «колія залежності» або «лійка причинності»),
а перемога популістів і відсутність грамотних реформ так само
стане згубним для держави, яка по суті відстоює своє право бути
державою.
В Україні суспільна довіра як політичний капітал хронічно
недооцінюється. Основна причина, на наш погляд, криється у
характері політичного режиму, який сформувався. В цілому для
гібридного політичного режиму характерне нехтування громадською думкою. У країнах сталої демократії громадська думка є
неформальним політичним інститутом і саме громадська думка
(підтримка чи непідтримка) є індикатором правильності чи
хибності тактичних рішень і дій політиків у міжвиборчий період, а
суспільні настрої є індикатором успіху політики правлячих партій.
У пострадянських країнах на кшталт України суспільні настрої
також вимірюються і фіксуються і тим не менше громадська думка
не стала впливовим неформальним інститутом.
Втім, ситуація змінилася після Євромайдану і початку
військової агресії Росії. І хоча Україна не є країною, де демократія
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щойно народжується, а режим часів президентства В. Януковича
за усіма ознаками не можна вважати абсолютно авторитарним,
Євромайдан і втручання зовнішніх політичних акторів стали
своєрідним «моментом великих потрясінь», який підтвердив попит
на ревіталізацію демократичних інститутів та елементарної
соціальної справедливості. Це означає, що, незважаючи на деякий
спад громадської активності, суспільний запит на докорінну зміну
«правил гри» – політичних інститутів є стабільно високим.
Поки що найбільшою проблемою, яка продукує дефіцит
інституціоналізованої довіри і соціального капіталу є проблема
інституційна, яка стосується у першу чергу ослаблення функцій
держави. Відсутність відчуття впевненості, що від «тебе щось
залежить», неможливість добитися елементарної справедливості
змушує громадян покладатися на інші інструменти вирішення
власних питань, абстрагуючись якомога далі від політики,
уникаючи будь-яких форм взаємодії з державою. Наявна в Україні
система кооптації політичного класу не забезпечує належного
рівня політичної відповідальності, що породжує дефіцит політичної волі, і це гальмує процес трансформації. Адже саме своєрідна
«негативна селекція» створює загрози національній безпеці
небаченим дилетантизмом і непрофесіоналізмом. Очевидне й те,
що представники політичного класу недооцінюють значення
інституціоналізованої довіри як обов’язкового ресурсу при
проведенні реформ.
Особливу увагу варто звернути на суто «домашній» феномен – маємо кризу довіри до держави, яка не надто ефективна,
корумпована і «приватизована». Недовіра до неї означає
несприйняття принципів, на яких така держава побудована –
корупція, професійний антивідбір і т.ін. Парадоксально, але на
наш погляд, низька довіра до гібридної держави і органів
державної влади у «пострадянському суспільстві» радше свідчить
про бажання і здатність громадян самостійно облаштовувати своє
життя (якщо йдеться не про еміграцію), що стимулює формування
нових позадержавних типів суспільної самоорганізації і є радше
позитивною тенденцією, яка сприяє самоорганізації громадян,
знижує рівень патерналізму і тим самим є фактором, який
трансформує і політичну націю, і національну ідентичність.
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ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК
ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА
Держава і партії: спроба правового унормування діяльності. Намагаючись увести діяльність політичних партій у певні
правові рамки, законодавчий орган України впродовж 2001–2017 рр.
26 разів вносив зміни до Закону «Про політичні партії в Україні»1,
спираючись при цьому на постійно змінювану законодавчу базу
держави (трансформація якої відбувалася у наслідок певної
корекції чи уже чинних законів, чи ж прийняття нових). Зокрема,
законодавство щодо політичних партій розвивалося у зв’язку із:
– специфікою соціально-політичних процесів (наприклад, з
огляду на засудженням в Україні комуністичного та нацистського
тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки;
розгортанням боротьби з корупцією тощо);
– появою нових чи трансформацією старих інститутів
(наприклад, поліції, НАБУ);
– реформами (приміром, адміністративною);
– зміною виборчого законодавства (зокрема, під час
проведення місцевих виборів 2015 р.);
– початком державного фінансування політичних партій;
– намаганням держави унеможливити рейдерське захоплення
партій та ін., що так чи інакше віддзеркалилося у цілій низці таких
законів, як: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо діяльності Міністерства юстиції України,
Міністерства культури України, інших центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується
через відповідних міністрів, а також Державного космічного
агентства України»2, «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи»3, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів»4,
«Про місцеві вибори»5, «Про прокуратуру» 6, «Про Національне
антикорупційне бюро України»7, «Про державну службу»8, «Про
Національну поліцію»9, «Про Національну комісію, що здійснює
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державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг»10, «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки»11, «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії
політичній корупції»12, «Про внесення змін до Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»13,
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та
захисту прав власності»14.
Попри бажання законотворця унормувати правові підставі
діяльності політичних партій, законодавство, як засвідчили
політичні реалії, відстає від потреб суспільства. Законодавець не
встигає реагувати і, відповідно, враховувати при обґрунтуванні
законодавчих положень українську політичну специфіку. Тож
законодавчо суперечливими або й зовсім неврегульованими, в
свою чергу, залишаються питання, пов’язані із:
– зміною виборчої системи (на пропорційну як на
загальнодержавному, так і регіональному чи локальному рівнях).
Залишаючись поза партією – суб’єктом виборчого процесу,
громадянин втрачає своє конституційне право бути обраним;
– функціонуванням регіональних політичних сил. Не
виявляючи інтересу до партій, які розгорнули діяльність у
всеукраїнському масштабі, громадянин не може законно створити
свою партію для участі у виборах на рівні, приміром, регіону та
ін., оскільки превалювання регіонального над загальнодержавним
може становити загрозу для цілісності держави;
– функціонуванням лише одного механізму, що уможливлює
участь у виборах – механізму грошової застави (при відсутності
інших компенсаторних важелів): необхідністю для партій, що
виявили готовність брати участь у виборчих перегонах, вносити
значну грошову заставу, яка повертається лише переможцям
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виборів, що звужує коло учасників останніх, а громадянин, знову
ж таки, втрачає право бути обраним;
– відсутністю обмежень виборчих фондів партій, що
унеможливлює чесну конкуренцію партій (як і кандидатів від
партій на місцевих виборах) під час виборчої кампанії;
– діяльністю «всеукраїнських» вождистських (лідерських)
політичних сил, що спираються на фінансово забезпечені кліки,
клани чи «сім’ї» (у цьому випадку законодавство не зачіпає
питання подолання внутрішньопартійного диктату «вождя»), або й
представлених у виборних органах держави, регіону, міста чи
району членів тієї чи іншої політсили і, відповідно, не сприяє
розвитку внутрішньопартійної демократії. Нерозробленим залишається питання прав та можливостей члена(-ів) партії щодо
відновлення свого членства в партії, яке було припинене в
результаті конфлікту з лідером /вождем чи впливовою партійною
групою з тих чи інших причин, або відновлення діяльності
ліквідованого партійного осередку, що зумовлюється відсутністю
в партіях структурних підрозділів, які мають право неупереджено
врегулювати конфлікт
Законодавча неврегульованість у поєднанні з фактичною
невідповідністю політичної практики закону (наприклад, продовження функціонування слабких партій, які, всупереч вимог закону, впродовж останніх 10 років не беруть участь у виборах
Президента та до українського парламенту, як і тих, які за роки
існування не виявили спроможності створити партійні осередки у
більшості регіонів України; нездатність партіями виконувати
законодавчі приписи щодо розвитку своїх мереж як наслідок
російської окупації деяких українських територій; розвиток
регіональних, локальних політичних сил та ін.) становить загрозу
демократичному політичному процесу в Україні, як і зумовлює
майбутні виклики для демократії у державі. Політичні партії при
цьому здобувають дестабілізуючий державу потенціал.
Трендами у розвитку законодавства щодо діяльності
політичних партій мають стати:
– своєчасність (регулярність у перегляді законодавчих норм з
врахуванням не лише викликів сьогодення, а й з майбутнього);
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– системність (унормування ключових сфер взаємодії, у тому
числі контролю, по лініях партія–держава та партія–її член);
– гнучкість (у пропонуванні партіям та їх членам
компенсаторних та інших механізмів забезпечення участі у
виборчому процесі; позбавлення статусу «партія» у разі повторної
неучасті політсили у виборах парламентського чи президентського
рівня, або мінімізації підтримки виборців – нижче, наприклад, 1%
у певній кількості регіонів України та ін.).
Динаміка
розвитку багатопартійності в Україні.
Упродовж 1990–2018 рр., за підрахунками автора, Міністерством
юстиції України було зареєстровано 433 політичні сили (динаміку
реєстрації відображає Таблиця 1). При цьому найбільшу кількість
політичних сил було зареєстровано у січні 2016 р.– 22 партії. У
2018 р. (як і в 1990 р.) постала лише 1 політична партія.
Таблиця 1
Кількість партій, зареєстрованих Міністерством юстиції
України (1990 – поч. грудня 2018 рр.)*
Рік
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Кількість
зареєстрованих
партій
1
9
7
16
7
4
5
12
13
25

Рік
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Кількість
зареєстрованих
партій
19
22
2
2
8
24
12
4
20
12

Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-

Кількість
зареєстрованих
партій
14
17
8
6
39
79
42
3
1
-

* Складено на основі даних «Єдиного реєстру громадських
формувань».

За цей же час (у період з 1990 р. до початку грудня 2018 р.)
свою діяльність припинила 81 (18,7%) зареєстрована політична
партія (див.: Таблиця 2).
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Таблиця 2
Кількість партій, зареєстрованих Міністерством юстиції
України впродовж 1990 – 2018 рр., які припинили діяльність
(на 05.12.2018 р.)*

Рік
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Кількість
партій
зареєстрованих/
припинили
діяльність (на
05.12.2018)
1/9/5
7/3
16 / 7
7/5
4/2
5/12 / 3
13 / 7
25 / 7

Рік
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Кількість
партій
зареєстрованих/
припинили
діяльність (на
05.12.2018)
19 / 8
22 / 16
2/2/8/2
24 / 12 / 1
4/20 / 2
12 / -

Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Кількість
партій
зареєстрованих/
припинили
діяльність (на
05.12.2018)
14 / 3
17 / 4
8/1
6/1
39 / 2
79 / 2
42 / 3/1/ -

* Обраховано на 05.12.2018 р. з врахуванням даних «Єдиного
реєстру громадських формувань».

Утім, ці цифри відносні. Адже у стадії припинення впродовж
більше 6 років перебуває Політична партія «Українська
платформа» (на підставі рішення ІІ з’їзду партії від 03.12.2011);
понад 4,5 роки – Політична партія «Фронт Змін» (на підставі
рішення чергового з’їзду партії від 14.06.2013); упродовж кількох
років Мін’юстом України готується наказ про анулювання
свідоцтва Політичної партії «За справедливість та добробут»
(штаб-квартира якої знаходилася в Автономній Республіці Крим, у
м. Сімферополі) та рішення про анулювання реєстрації Політичної
партії «ВІДРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК» (штаб-квартира – у
м. Добропіллі Донецької області). Тож ці 4 політсили лише
формально можна віднести до діючих.
Крім того, всередині 2016 р. Національне агентство з питань
запобігання корупції(НАЗК)повідомляло, що 86 партій відсутні за
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адресою офіційної реєстрації15, утім Мін’юст України вважав за
доцільне залишати їх як у «Єдиному реєстрі….», так і у
«Відомостях щодо зареєстрованих у встановленому законом
порядку політичних партій» станом на 18 січня 2017 р. та 1 січня
2018.Таким чином, кількість формально функціонуючих партій
сягає щонайменше 90.
Зрештою, візьмемо до уваги й думку директора департаменту
із запобігання політичної корупції НАЗК Р. Смика, висловлену
влітку 2016 р. в інтерв’ю Deutsche Welle. Зокрема, Р. Смик
розповів, що до НАЗК (у зв’язку із необхідністю вперше
відзвітувати про фінансові витрати) звернулася за консультацією
людина, на якій було зареєстровано 17 партій, а крім того, було
виявлено осіб, на яких зареєстровано 5 і 10 партій, що, у свою
чергу, дозволило Р. Смику заявити про те, що «більшість партій
виявилися такими, що існують тільки на папері»16.
У ході дослідження вдалося виявити, наприклад, те, що на
початку 2017 р. очільником ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАРОДНИЙ
КОНТРОЛЬ» (№ 232-п.п), як й іншої – ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» (№ 283-п.п.) –
у «Єдиному реєстрі громадських формувань» значилася одна
особа – народний депутат Д. Добродомов. Таким чином,
Д. Добродомов був лідером відразу двох партій. Ще одна
неординарна ситуація: у «Відомостях…» від 18 січня 2017 р.
очільником Політичної партії «Молодь до ВЛАДИ!» (зареєстрована у травні 2010 р., №186), як і сили з назвою ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ «БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА» (зареєстрована у березні
2015 р., №280-п.п.) значилася також одна особа – В. Скрипець.
Таким чином, Мін’юст (всупереч законодавству) толерував ситуацію зі специфічною «багатопартійністю» особи. Варто взяти до
уваги і той факт, що В. Скрипець – помічник народного депутата
Д. Голубова, який (за даними згаданих «Відомостей…» 2017 р.)
був очільником іншої політсили – Політичної партії «Інтернет
партія України» (зареєстрована у серпні 2011 р., №196-п.п.). Утім,
у 2017 р. цю партію очолила, як засвідчив «Єдиний реєстр…»,
Ю. Рижих. Показово, що Ю. Рижих є також помічником Д. Голубова. Очільником ще однієї партії – Політичної Партії «Піратська
Партія України» (зареєстр. у серпні 2014 р., №241-п.п.) – є інший
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помічник Д. Голубова – М. Ястремський (див. про цедані сайту
«Посіпаки»17). Членом якої партії нині є сам Д. Голубов – питання
поки що без відповіді, але достеменно відомо, що ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ «ОДЕСЬКА ПАРТІЯ», зареєстрована у лютому 2016 р.
(№369) під керівництвом Є. Кобизєвої (перед тим – керівником
Блокової партії, зареєстрованої у 2011 р., №198-п.п.), у 2017 р.
стала називатися ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОДЕСЬКА ПАРТІЯ
ДМИТРА ГОЛУБОВА».
Таким чином, попри те, що держава легітимізує діяльність
партій, їй не вдається безпосередньо в момент реєстрації
унеможливити зловживання (у тій чи іншій формі і вигляді)
фундаторів партії, наслідком чого є своєрідна «багатопартійність»
персони, про що свідчать, наприклад, випадки Д. Добродомова чи
В. Скрипця, як і «інкубатор партій» Д. Голубєва (з приблизно
п’яти політсил).
Сучасні механізми створення політичних сил. 1.
Купівля/продаж партій. Механізми створення партій сьогодні
досить спрощені (порівняно, приміром, з дев’яностими роками
ХХ століття; див. про це детальніше18). Певні уявлення про них
можна отримати із заголовків статей, розміщених на інтернетресурсах, які свідчать про партійний бізнес: «Торгівля владою.
Зараз партію з хорошим бекграундом можна купити за 200 тис.
доларів»19 ; «За ціною двушки в Києві. В Україні розгорнули
купівлю-продаж партій»20. Крім того, – публікуються інтерв’ю з
людьми, для яких бізнес на партіях – повсякдення, і які зізнаються,
приміром, у тому, що «в бізнесі уже 15 років», що «ведуть» партії
«від ідеї створення, збору підписів до проведення з’їздів та
виборчих кампаній»21. А ще інтернет-ресурси повідомляють про
діяльність низки юридичних фірм, бюро, компаній та ін.22, які,
з-поміж іншого, займаються «питанням партій» і кількість яких
постійно зростає. Зауважуючи, що де-юре купити/продати партію
неможливо, але «у реальному житті» політичні партії все ж
продаються та купуються і це, навіть, – «абсолютно законна»
справа.
«Аргументи» активних гравців на ринку з продажу/купівлі
«політичних сил» допомагають відтворити один із «портретів»
партії в Україні: куплена, має «власника». Але основне (всупереч
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твердженням представників фірм-посередників між партіями і
державним реєстратором), її створення та функціонування не
відповідає положенням Закону «Про політичні партії в Україні»,
адже партія часто-густо:
– не є результатом
(відповідно до статті 1 Закону)
конституційного права громадян на свободу об’єднання у
політичні партії;
– не виступає (відповідно до статті 2 Закону) добровільним
об’єднанням громадян-прихильників певної загальнонаціональної
програми суспільного розвитку;
– не відповідає (відповідно до статті 3 Закону) вимогам
законодавця щодо створення і діяльності виключно у правовому
полі держави і т. п. Цей перелік порушень можна продовжувати,
спираючись мало не на кожну статтю згаданого Закону.
Крім того, зверну увагу на розділі V Закону під назвою
«Державний контроль за діяльністю політичних партій».
Акцентуючи необхідність контролю «за діяльністю» політичних
сил, законодавець, думається, не до кінця усвідомив необхідність
контролю й за реорганізацією політичних партій (якщо під нею
розуміти зміну назви, керівництва, програми, статуту, юридичної
адреси тощо).
Аналіз інтернет-ресурсів дозволяє говорити про ціну партії.
Так, на її вартість впливає немала низка чинників: рік реєстрації –
«чим старше, тим дорожче»; наявності осередків (з осередками
дорожче, ніж без них); дата виборів (чим ближче – тим дорожче);
ситуації на «ринку» – наприклад, коли на продаж «виставляється»
достатньо велика кількість партій, відповідно, ціна їх – не
висока; складності первинної реєстрації партій; «приваблива»
назва та наявність «бонусів» (зокрема, таких, як: інтернет-сайт,
зареєстрований засіб масової інформації, знак для товарів та
послуг, «власної» громадської організації, участь у того чи іншого
рівня виборах у попередній час та ін.), кількість посередників, які
долучені до процесу купівлі/продажу партій (оскільки «у
більшості випадків покупець себе не афішує»), які теж прагнуть
заробітку. До ціни додається «вартість перереєстрації», а якщо
партія має «реальну структуру, офіси на місцях, співробітників»
то, відповідно, зростає і її вартість. Як збільшує вартість партії і
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наявність зареєстрованої партійної символіки, відсутність в її
історії конфліктів23 тощо.
«Основні» ризики в ході перереєстрації партії продавці
пов’язували/пов’язують з «революціями на місцях», які «створюють» голови місцевих партійних організацій (осередків), з якими
«не розрахувались, обдурили, не задовольнили їхні політичні
амбіції тощо». Але, переймаючись отриманням однозначно
позитивного результату покупцем і мінімізацією його ризиків,
фахівці з партійного бізнесу рекомендувала мати у «пакеті
документів» певні свідоцтва (про реєстрацію партії та про
реєстрацію «мінімум 14 осередків»); довідку про неприбутковість;
звітність (звіти, зокрема, ДФС і НАЗК, які убезпечують від
покупки партії, за якою можуть рахуватися «стотисячні штрафи»);
«усі протоколи»; програму й статут; печатку та відомості про
керівні органи, а також «запитати додаткові документи» у
«продавця»: гарантійні листи; довідку про відсутність заборгованості з ДФС, заяви про «вихід та відсутність претензій з боку
всіх членів політради»та ін.
Таким чином, не правовий і аморальний механізм «здобуття
партії» (її купівля) через посередника (як правило, адвокатську
фірму) на сьогодні є добре відпрацьованим і передбачає:
– значні фінансові витрати, алгоритм яких чітко розписаний,
– отримання від попереднього власника політичної сили
«пакета документів», де, з-поміж іншого, важливим є заяви членів
політичної ради про вихід (з партії, керівного органу) та
відсутність з їхнього боку претензій.
Зазначений механізм зміни власника партії передбачає й
можливість конфліктної ситуації на місцях та вказує на їх підстави –
фінансові, моральні, політичні.
Прикладом конкретної, пропонованої до продажу партії, за
даними сайту «Сегодня»24, стала, наприклад, ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ «ПЕРЕМОГА», зареєстрована Мін’юстом у річницю
трагічних подій на Майдані – 19 лютого 2015 р., очільником якої
(за даними сайту Мін’юсту на 18 січня 2017 р.) був С. Дубенко, а
місцем юридичної реєстрації – м. Київ, вул. В. Дончука. Ресурс
«Сегодня» повідомляв, що оголошення про продаж партії було
розміщене на OLX 3 червня 2015 р.: «Продаю нову політичну
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партію. Дата створення: 19 лютого 2015. Нейтральна назва і
програма партії. Обласних організацій немає, але можна
зареєструвати за додаткову вартість. Ціна 17 000 у. о. Також є
можливість придбати партію 2014 року, що підходить під місцеві
вибори, а також з готовими осередками. Телефонуйте, відповімо
на питання по даній пропозиції».
Унаслідок звернення влітку (27 липня) 2017 р. до
вищезгаданого «Єдиного реєстру…» мною було з’ясовано: згадана
ПП «ПЕРЕМОГА» вже називалася ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА
НАРОДУ». Упродовж 2018 р. партія ще двічі пережила
перейменування: її третьою назвою стала назва ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ФОРМАТ», а четвертою (восени
2018 р.) – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАШІ». Штаб-квартира
перемістилася до Харкова, нинішнім очільником став Д. Заборін, а
чи не найактивнішим членом – Є. Мураєв.
2. Рейдерство. За даними ЗМІ, трапляються випадки, суть
яких відображена у специфічних повідомленнях: «Увага! Шахраї
украли партію! Первинну назву «Дружба» перейменували в
«Розумна сила України» – подали протокол з’їзду про зміну назви,
вказали делегатів. Але цих делегатів ніхто не обирав»25. За даними
Мін’юсту України, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДРУЖБА» була
зареєстрована 14 лютого 2015 р. (реєстраційний номер 272 п.-п.)
на чолі з Б. Крамаренком. Аналіз даних, розміщених на сайті
Мін’юсту і сайті ЦВК в наступний час, свідчить, що партія з такою
назвою брала участь у місцевих виборах 2015 р. У травні 2016 р. її
назва і керівник були ще незмінними, а в червні 2016 р. на сайті
Мін’юсту була зафіксована нова назва політичної сили –
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РОЗУМНА СИЛА УКРАЇНИ» і новий її
очільник – М. Ленко. У 2017 р. очільницею партії з назвою
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПОРЯДОК»стала С. Ільїна.
3. Створення нової партії. Поява нових зареєстрованих
Мін’юстом України партій свідчить, щонайменше, про два
моменти: а) низка партій, які «очікували свого лідера», таки його
дочекалися; б) з’явилися партії, ініціативним групам зі створення
яких вдалося пройти визначений законодавцем шлях. До
останнього типу партій, приміром, у 2014 р. можна віднести
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Політичну партію «Зелений Тризуб» (№ 225-п.п.), якій у попередні
роки Мін’юст України кілька разів відмовляв у реєстрації.
Отже, аналіз процесу творення партій в умовах сьогодення
свідчить про те, що партійне будівництво – процес непрозорий,
малоконтрольований державою і відбувається поза суспільними
інтересами. Партія – товар, який купується і, відповідно
продається; дійсно нових партій, що постали як результат
політичної творчості нових людей, а не як наслідок перегрупування
сил старих політиків, небагато, і їх (у більшості випадків) важко
ідентифікувати як, власне, нові партії.
Перейменування партії як прояв деструкції: аналіз
випадків. Партії adhoc. Безпосередній аналіз процесу виникнення
(реєстрації Мін’юстом України), наступних перейменувань і,
відповідно, перереєстрації партій, зрештою, аналіз їхньої
діяльності дозволяє твердити, що на сучасному етапі розвитку
української державності партії все частіше виступають
дестабілізуючим чинником.
Ілюстрацією такого твердження є, наприклад, аналіз
перетворень політичної сили з назвою Політична партія України
«РУСЬ ЄДИНА», яка була зареєстрована Мін’юстом України у
2003 р. (№ 8-п.п.) як «Слов’янський народно-патріотичний союз»,
але згідно з рішеннями партійного з’їзду у 2005 р. була
перейменована на Політичну партію України «Партія політики
ПУТІНА». Власне, останню назву – Політична партія України
«РУСЬ ЄДИНА» – політична сила здобула у грудні 2008 р. Утім,
наприкінці 2016 р. засоби масової інформації повідомляли про
діяльність Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Миколаївської, Полтавської, Харківської, Херсонської обласних і низки міських (в Одесі) та районних (в
с. Галіциново Миколаївської області; м. Рахів Закарпатської
області) організацій «Партії політики ПУТІНА», а також про
7 міських, районних та республіканської організації партії в
АР Крим26. Виникають запитання: партія діє нелегально? З дозволу
чи недогляду (впродовж 8 років після перейменування!) Мін’юсту?
Інший випадок «дозволу чи недогляду» Мін’юсту –
Політична партія «Ми Маємо Мету», зареєстрована Мін’юстом
України у липні 2013 р. (№ 219-п.п.) на чолі з людиною, яка за
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кілька місяців стала терористом і зрадником України, –
Д. Пушиліним. У зв’язку з цим подив викликали дані «Єдиного
реєстру…», згідно з якими Д. Пушилін залишався керівником
«політичної МММ» ще майже два роки – впродовж 2014 і 2015 р.
Подаючи «Основні відомості про політичні партії України. Станом
на 4 квітня 2014 р.», ЦВК також фіксувала (на позиції № 99)
наявність в Україні Політичної партії «Ми Маємо Мету»,
зазначаючи Д. Пушиліна її лідером. І тільки наприкінці 2015 (чи на
початку 2016 р.) політична сила змінила назву та керівника: партія
стала називатися ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «Київська Русь –
Україна». Її очолила З. Татаренко. Місце реєстрації також
змінилося: з Києва штаб-квартира політичної сили перемістилася в
Українку Обухівського району Київської області. Очевидним у
цьому випадку було те, що процес «відмови» (?) лідера від
керівництва партією, її перейменування і т. п. – процес
малопрозорий, слабко контрольований державою і не схожий на
демократичний,.
Характерна риса сучасності – відсутність у партій довготермінових ідеологічних програм, які б були легко доступні для
ознайомлення не лише Мін’юсту (в момент реєстрації партії), але
й широкому загалу, тим персонам, які, обравши ідейні орієнтири
політичної сили, побажали б долучитися до неї. Партії все частіше
стають своєрідним «тимчасовим притулком» для політиків, які
висувають ті чи інші актуальні на момент виборів (парламентських, президентських, місцевих) гасла і компонують їх у
передвиборчі програми. Все це по-своєму зумовлює не тільки
недовговічність обіцянок політків, але й постійну їхню міграцію з
партії в партію. Так, наприклад, у 2014 р. Політична партія
«Народна самооборона» (зареєстрована 1999 р. як Політична
партія «Україна, вперед!», № 1174; перший очільник – В. Мусіяка,
згодом в. о. лідера були В. Чемерис, В. Сівкович, далі – знову
В. Мусіяка, О. Новіков) почала функціонувати під назвою
Політична партія «ТРЕТЯ УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКА». Її
очільником став Р. Безсмертний. За весь період свого
функціонування домінантною особливістю партії вважалася та, що
політична сила була продуктом «людей влади» – народних
депутатів (лідерство В. Чемериса – лише короткий епізод в її
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біографії). Партія була ситуативним місцем перебування осіб, які
прагнули влади. Про це по-своєму говорить і той факт, що на
початку 2017 р. на сайті Мін’юсту України вже були відсутні
відомості у графі даних про керівника політичної сили.
Р. Безсмертний (за даними «Єдиного реєстру…» станом на осінь
2017 р.) вже став членом Політради, Президії, Керівником
Центрального апарату Аграрної партії України (№ 136-п.п.). На
початку 2018 р., як свідчив «Єдиний реєстр…» Р. Безсмертний
залишив і ряди АПУ. У зв’язку з цим можна твердити про зміну
планів політика на найближчий час, розв’язанню яких АПУ не
сприятиме.
У травні 2014 р., партією Всеукраїнське об’єднання «Центр»
(зареєстрованою наприкінці 1990-х років, № 1276), лідерами якої у
різний час були такі особи, як В. Головко та С. Гавриш, як
повідомили засоби масової інформації, заволодів В. Рабінович:
12-й з’їзд політичної сили обрав його партійним лідером27. Утім, за
даними сайту Мін’юсту України, до кінця 2014 р. партію і далі
очолював В. Головко, а на 1 січня 2015 р. вона взагалі не мала
очільника, у квітні 2015 р. (згідно з даними згаданого сайта)
очільником партії став М. Примак. У липні 2016 р., за
повідомленнями ЗМІ, партія (вдруге за період свого функціонування) змінила назву на ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА ЖИТТЯ».
Утім, сайт Мін’юсту 18 січня 2017 р. повідомляв, що з партією і її
керівником М. Примаком не відбулося жодних змін. Лише навесні
у «Єдиному реєстрі…» були відображені зміни: ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ «ЗА ЖИТТЯ» функціонувала на чолі із В. Рабіновичем.
Особливістю історії цієї політичної сили, що, як вказувалося,
розпочалася наприкінці 1990-х, було те, що з початку своєї
діяльності вона тяжіла до «розкольницьких» («опозиційних») сил.
Так, у 2002 р. Політична партія «Всеукраїнське об’єднання
«Центр»« брала участь у парламентських виборах разом із таким
«технічним продуктом часів Кучми», як Народний Рух України за
єдність, створивши Виборчий блок політичних партій «Народний
Рух України», який за результатами голосування здобув 0,16%
голосів виборців. У виборах до парламенту у 2006 р. партія разом
із такими політичними силами-сателітами режиму Л. Кучми, як
«Жінки за майбутнє» Всеукраїнське політичне об’єднання (лідер –
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В. Довженко), Республіканською партією України (на чолі з
Ю. Бойком)
та
Соціал-демократичною
партією
України
(об’єднаною) (лідер – В. Медведчук), брала участь у складі блоку
за назвою «Опозиційний блок НЕ ТАК!» на чолі з Л. Кравчуком
(блок підтримали 1,01% виборців). Об’єднавшись із Партією
«Союз», Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Центр»« на
позачергових виборах до Верховної Ради України у 2007 утворили
Виборчий блок політичних партій «КУЧМА» (Конституція –
Україна – Честь – Мир – Антифашизм), який здобув 0,10 % голосів
виборців.
Нині ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА ЖИТТЯ», готуючись до
виборів у 2019 р., знову виступає своєрідним опозиційним
центром, об’єднуючи, з-поміж іншого, в своїх рядах проросійських
політиків (серед яких, наприклад, В. Медведчук).
Інший приклад – «стара» партія, яка кілька років тому
привернула увагу прибічників П. Порошенка, – Політична партія
«Національний Альянс свободи та Українського Патріотизму
«НАСТУП» (№ 1418), що була зареєстрована у травні 2000 р. зі
штаб-квартирою у Донецьку як Всеукраїнська партія Миру і
Єдності (ВПМЄ). Очолювала ВПМЄ Л. Яновська. ВПМЄ у 2013 р.
була перейменована і стала називатися Політична партія
«Національний Альянс свободи та Українського Патріотизму
«НАСТУП», співголовами якої стали три особи – М. Іваненко,
Р. Секела та Ю. Хорліков. Утім, восени 2014 р., за даними сайту
Мінюсту України, партія вдруге змінила назву і керівництво і
стала називатися ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», а її
лідером став Ю. Луценко На початку 2015 р. (за даними того
самого сайту) назва партія у чергове зазнала змін: вона стала
іменуватися
ПАРТІЯ
«БЛОК
ПЕТРА
ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ». На момент виборів 2015 р. партія мала нового
лідера, яким обрали В. Кличка. Партія стала стартовим
майданчиком для кар’єрного зростання «друзів Президента».
Серед партій, перейменованих у період після Революції
гідності, були, найперше, ті, яким, попри функціонування
впродовж 17 років, так і не вдалося інституціоналізуватися:
політичні сили залишалися маловідомими виборцям, їхня
діяльність була майже непомітною. Вони слабко впливала на
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перебіг подій у державі. Зокрема, восени 2014 р. було проголошено про створення партії «Опозиційний блок», до якої, за
повідомленням інтернет-ресурсів 28, нібито влилися шість
політичних сил – «ПАРТІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ» (№ 163-п.п.;
зареєстрована у 2008 р. як Прогресивно-Демократична Партія
України, лідер О. Єжов) на чолі з Ю. Мірошниченком, Політична
партія «НОВА ПОЛІТИКА» (№ 1573) на чолі із В. Семиноженком,
Партія державного нейтралітету (№ 101-п.п.; згодом ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ «ГРОМАДЯНИН»; нині – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ОСНОВА»), очільником якої був А. Плакида, Партія Наталії
Королевської «Україна – Вперед!» (№ 1102), Політична партія
«Трудова Україна» (№ 1457) на чолі із В. Сопельником, як і,
власне, Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Центр».
Впадає в очі те, що лідерами деяких з названих партій стали
колишні члени ПАРТІЇ РЕГІОНІВ та партій-сателітів. Тобто,
колишні «регіонали», пришвидшуючи впродовж 2014 – 2017 рр.
деградацію ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, як своєрідні метастази проникали в
інші партії і брали їх під свій контроль. Але, що показово:
захопивши партії, низка новоспечених партійних лідерів ішла на
позачергові парламентські вибори 2014 р. безпартійними, про що
однозначно свідчив сайт Центральної виборчої комісії, де,
приміром, Н. Королевська, Ю. Мірошниченко, В. Рабінович йшли
на вибори за списками Політичної партії «Опозиційний блок» саме
як безпартійні29. В. Семиноженко балотувався від власної партії.
Політична партія «Опозиційний блок», яку на вибори повів
Ю. Бойко (зайняв місце №1 у партійному списку), виникла не на
порожньому місці, а внаслідок перейменування політичної сили,
чиє формування розпочалося у травні 2008 р., коли виникла партія
«Троєщина», яка була зареєстрована у квітні 2010 р. за назвою
Політична партія «Закон і порядок» (№ 181-п.п.), чиїм очільником
став А. Капшук (керуючий партнер Адвокатського об’єднання
«Сила Закону»30) і який очолював партію, за даними Мін’юсту,
мінімум до початку вересня 2014 р., а за даними сайту ЦВК уже на
4 квітня 2014 р. лідером партії була С. Харчук31. Тобто дані сайтів
двох державних установ дисонували. Утім, наприкінці вересня
2014 р. Мін’юст усе ж зазначив С. Харчук лідеркою Політичної
партії «Опозиційний блок» (хоча ЗМІ часто називали лідером
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партії Ю. Бойка). С. Харчук очолювала партію щонайменше до
липня 2016 р. Станом на 18 січня 2017 р. в оприлюднених
Мін’юстом України відомостях»щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку політичних партій станом на 18 січня
2017 року» співголовами партії значилися Ю. Бойко і Б. Колесников. Вони знаходяться на чолі партії й нині. Перспективи
політсили стануть відомі у 2019 р., коли безпосередньо
розпочнеться виборчий процес.
Партія – технологічний інструмент для боротьби з
конкурентами та «входу»/повернення у політику. У 2016 р. з
«партійної мапи» зникла Політична партія «Самопоміч»
(зареєстрована у грудні 2012 р., №214, очільник С. Кударенко,
м. Київ), замість неї постала Політична партія «УКРАЇНА ПОНАД
УСЕ» на чолі з А. Іллєнко (м. Київ). Політична партія
«Самопоміч» до осені 2015 р. була малоактивною. Утім, восени
(напередодні місцевих виборів 2015 р.) з’явилася заява Політичної
партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» (зареєстрована у грудні
2012 р., №215-п.п., очільник – А. Садовий, м. Львів), в якій
констатувалося, що «ЦВК зареєструвала для участі у місцевих
виборах клона «Самопомочі»«, тобто партію, яку «створили
одразу, як тільки ми оголосили про такий намір у жовтні
2012 року. Досі вона була бездіяльна. Нарешті її вирішили
використати на виборах»32. У «Об’єднанні «Самопоміч»»
припускали, що за фейковою політичною силою, за партієюклоном стоять політики з ВО «Свобода» – народні депутати
А. Іллєнко та Ю. Левченко. Як було насправді – питання відкрите,
але після перейменування партії-клона можна припустити, що
вона вичерпала свої функції, досягла цілей, заради яких
створювалася.
У низці випадків, що показово, назва партії змінювалася
тимчасово. Приміром, – під позачергові парламентські вибори
2014 р., як це було з Політичною партією «Громадянська позиція»
на чолі з А. Гриценком (зареєстрована у березні 2005 р. №116-п.п.
як Політична партія «Могутня Україна» на чолі з О. Чубатенко, у


Степан Кударенко з березня 2014 р. був віце-президентом холдингу
«Київміськбуд».
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січні 2010 р. – перейменована на власне Політичну партію
«Громадянська позиція», очільником якої став генерал-лейтенант
М. Нещадим, а в червні того самого року – А. Гриценко): партія
стала іменною. Нині «іменний акцент» прибрано з назви. Але з
врахуванням того, що сьогодні, напередодні президентських і
парламентських виборів 2019 р. у партії А. Гриценка з’явився
«майже двійник» – у Черкасах (внаслідок перейменування
«політичного інструменту» з назвою ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА
РІДНЕ МІСТО», що свого часу постав внаслідок зміни назви,
зареєстрованої у 2016 р. ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ ДЕМОКРАТІВ», № 353-п.п.) почала функціонувати
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКА ПОЗИЦІЯ» – «іменна
позначка» може бути до назви повернута.
Нестримний процес перейменування (і, як правило, – перехід
«в інші руки») охопив «наймолодші» (створені після Революції
гідності) партії. Із 164 партій, що були зареєстровані Мін’юстом
України впродовж безпосередньо 2014–2018 рр. (і діяли на
5 грудня 2018 р.), змінили свою назву 55 політичних сил. Серед
цих партій, за моїми підрахунками, є 43 політсили, які вже встигли
бути перейменованими один раз після реєстрації, 10 – двічі (після
реєстрації). Рекорд же з перейменування – по 3 рази після реєстрації – встановили 2 партії Зокрема, утворення, зареєстроване у січні
2016 р. як ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СВОЇ» (№ 342-п.п.), невдовзі
стало називатися ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ «СВОЇ», згодом – ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ «ПРАВДА І СПРАВЕДЛИВІСТЬ» і, нарешті, партія стала
«своєю» для екс-очільника Соціалістичної партії України
О. Мороза, що й відобразилося в її новій назві: ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ «ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА «ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ». (При цьому варто нагадати, що новим власником
«колишньої партії Мороза» – СПУ – став І. Кива). Друга партія,
що вже мала 4 назви, – вищезгадана ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ПЕРЕМОГА», яка з лютого 2015 р. до осені 2018 р. була
трансформована у ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ «СИЛА НАРОДУ», далі
у ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ФОРМАТ» і, зрештою,
у ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ «НАШІ».
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Численні перейменування дозволяють твердити, найперше,
про те, що сьогодні не варто шукати в назвах політичних сил
ідеології чи «високих ідей»: спочатку є назва «для продажу», потім
назва – «на потребу дня», яка дозволяє говорити про:
– бажання котрогось із депутатів мати власну партію як
іміджеву річ, часто – для створення в суспільства ілюзії щодо
власної політичної ваги, значущості і, безумовно, як ресурс для
участі в будь-яких наступних виборах. Так, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«НАСТУП «НАЦІОНАЛЬНИЙ АЛЬЯНС СВОБОДИ ТА УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТИЗМУ» (ПП «НАСТУП») (зареєстрована у
лютому 2016 р., № 368-п.п.) у 2017 р. дістала назву ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ
САВЧЕНКО». Політична партія «Інноваційна Україна» (зареєстрована у липні 2014 р., № 235-п.п.) обернулася на політсилу з
назвою Політична партія «Народні ініціативи Олександра
Фельдмана»;
– заявку політика, що за якихось обставин «випав» з вищих
ешелонів влади, на повернення у владу. Про це, наприклад,
дозволяють говорити перетворення згаданої ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «НАРОДНА ІНІЦІАТИВА» у ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ
«ПРОГРЕС», а згодом – на ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА
«СПРАВЕДЛИВІСТЬ». Як і перейменування ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ» (зареєстрована у березні
2015 р., № 290-п.п.) на ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ «ГРОМАДСЬКИЙ
РУХ МИКОЛИ ТОМЕНКА «РІДНА КРАЇНА»;
– появу нових персон, які або самі прагнуть стати політиками
заради реалізації власних інтересів (часто – бізнесових), або
намагаються прийти у владу для виконання замовлень (політичних, економічних) тих, хто забезпечив «здобуття партії», про що
дозволяє твердити, приміром, коротенька історія низки інших
партій:
Політичної партії «Оберіг»(зареєстрована у лютому
2014 р., № 222-п.п. на чолі з І. Зінченко), що за кілька місяців
змінила назву на «Політична партія «Національна демократична
партія України», а її очільником став О. Паньков (у 2014 р.
балотувався до Верховної Ради України VIII скликання, у
наступному – до Київської міської ради; Політичної партії
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«Козацька Рада» (зареєстрована у липні 2014 р., № 238-п.п.), що
була перейменована на Політичну партію «РУХ ЗА РЕФОРМИ»
на чолі з новим лідером О. Думчевим (у 2014 р. також балотувався
до Верховної Ради України VIII скликання, у наступному – до
Київської міської ради та на міського голову Києва);
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД» (зареєстрована у березні 2015 р., № 291-п.п.),
перейменованої на ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ «ЗА КОНКРЕТНІ
СПРАВИ», співголовами якої разом із А. Шиньковичем стали
відомі О. і Г. Гереги (місце реєстрації – м. Хмельницький);
– назву, як своєрідний символ прихильності до певних сил і
персон, як демонстрацію ставлення до чинної влади. Промовистий
приклад – не тільки випадок появи вищезгаданої Політичної партії
«Опозиційний блок», але й сили, що постала з назвою
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ»
(зареєстрована у січні 2015 р., № 264-п.п.), а згодом була перейменована на Політичну партію «РУХ НОВИХ СИЛ МИХАЙЛА
СААКАШВІЛІ» на чолі з народним депутатом Ю. Дерев’янком;
– про чергову появу технічної партії, тобто партії як
маніпулятивного інструменту (свідомістю електорату), інструменту боротьби з опонентом заради недопущення його до влади. Один
із найяскравіших прикладів – створена у січні 2016 р.
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРУЗИНСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ»
(№ 357-п.п.), яка швидко була перейменована на ПОЛІТИЧНУ
ПАРТІЮ «БЛОК МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ» заради дублювання у
назві прізвища «Саакашвілі» і фактичного відтягування на себе
дезорієнтованих симпатиків Політичної партії «РУХ НОВИХ СИЛ
МИХАЙЛА СААКАШВІЛІ» на чолі з Ю. Дерев’янком;
– про намагання політиків-бізнесменів так чи інакше зміцнити
свої позиції не лише у певному регіоні, але й продемонструвати
Києву свою силу (у т. ч. шантажистський потенціал), про що
свідчить поява «регіональних» партій. Так, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СИЛА ЄДНОСТІ»«, що була
зареєстрована наприкінці березня 2015 р. (№ 294-п.п.), дістала
назву ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ХЕРСОНЦІ», а Політична партія
«За Європейську Україну» (зареєстрована в середині вересня
2015 р., № 321-п.п.) змінила назву на Політична партія «Патріоти
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Волині» (при цьому, правда, розмістивши свою штаб-квартиру, як
свідчив на початку 2018 р. «Єдиний реєстр громадських
формувань», чомусь у м. Бучі Київської області);
–
про актуалізацію політиками «національної карти».
Свідчення цього – перетворення Політичної партії «Солідарність»
(зареєстрована у жовтні 2014 р., № 252-п.п.) у Політичну партію
«Партія поляків України», а також створення в Одесі політичної
сили з назвою ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЦИГАНСЬКА ПАРТІЯ
УКРАЇНИ» (зареєстрована у січні 2016 р., №356-п.п.);
– про чергові спроби «загравання з релігією», про що,
зокрема, свідчить найновіший приклад – перейменування в
середині лютого 2018 р. (як засвідчив «Єдиний реєстр громадських
формувань») ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК МІСЦЕВИХ ГРОМАД» (на чолі з Ю. Подолюх) на ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ «ХРИСТИЯНСЬКІ СОЦІАЛІСТИ» з новим очільником – А. Мартіном,
яку, втім, екс-регіонал М. Добкін презентував як «свою»33.
Аналіз партійного «будівництва» дозволяє говорити не лише
про «іменні» партії (про які згадувалося вище), але й про «власні» і
«привласнені», «використані» і т. ін.34
Партії у процесах посилення політичного регіоналізму.
Поява та діяльність низки партій свідчить про посилення
політичного регіоналізму в Україні35. Регіональна політична
партія, як свідчить аналіз політичних реалій, відповідала й
відповідає тим чи іншим політико-економічним інтересам
регіональних еліт та є інструментом розв’язання ними різноманітних завдань у специфічних умовах регіональних політичних
режимів (сформованих чи тих, які формуються під дією не тільки
внутрішніх, але й зовнішніх чинників), так і у взаємодії з
центральною державною владою. Пройшовши у своєму розвитку
кілька етапів, політичний регіоналізм особливо виразним став у
останні кілька років
Класифікуючи політичну силу як регіональну, дослідник
(регіональних партій) в Україні нині стикається з низкою викликів,
які пов’язані з тим, що:
– у сучасних умовах партії, не поспішаючи розкривати
джерела свого фінансування, відповідно, намагаються не
розкривати і мережу своїх осередків по Україні (яка вимагає
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певного фінансування). За таких умов для дослідника
актуалізується питання «масштабів партії» – її всеукраїнськості чи
регіональності, попри її реєстрацію свого часу Мін’юстом України
зі статусом «всеукраїнської». Тобто має місце збереження і
поглиблення невідповідності політичної практики законодавчим
нормам;
– непрозорість (структурна, ідеологічна) політичних сил
утруднює безпосередній обрахунок як кількісних, так і якісних їх
вимірів (показників);
– великі масиви поточної інформації (характерні для «епохи
пост-правди»), відбір та класифікація політичних фактів з
подальшим їх теоретичним осмисленням вимагають значних
часових рамок, що є одним із найактуальніших викликів
дослідницького сьогодення.
Утім, усе ж аналізуючи «по свіжих слідах» партійне
будівництво впродовж (зокрема, в останні – 2014–2017 роки,
можемо твердити, що втеча українського Президента до сусідньої
держави, Революція Гідності, російська агресія проти України
спричинили зміни у розвитку регіональних політичних сил:
– було припинено функціонування низки сепаратистських
регіональних політичних проектів (в АРК та Донбасі);
– відбулася деградація ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, яка, будучи
створена як регіональна партія, за час своєї активної діяльності
спромоглася трансформуватися у могутню «партію влади»;
– низка партій деградувала до рівня регіональних (приміром,
Народна партія на чолі з В. Литвином);
– регіональні політичні партії поставали як новостворені
(приміром, «Українська Галицька партія»), так і в основному за
рахунок експлуатації механізму перейменування як «старих», так і
щойно (починаючи з 2014 р.) зареєстрованих політичних сил;
– партійні назви закріплювали «прив’язку» політичної сили до
конкретного регіону (наприклад, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ХЕРСОНЦІ»);
– партії, як свідчить не тільки їхня самопрезентація, але й
декларування цілей та завдань, особливості участі в політичному
процесі, не приховували свою регіональну сутність;
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– назви партій стали своєрідним інструментом маніпуляції
свідомістю регіонального електорату (під час місцевих виборів
2015 р.) з боку партійного керівництва (що не двозначно
демонструє, приміром, історія двох партій з однаковою назвою –
ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ
«ВІННИЦЬКА
ЄВРОПЕЙСЬКА
СТРАТЕГІЯ»);
– стрімко розширилася географія функціонування регіональних партій. Політичні сили спрямовували свою діяльність майже
на кожен український регіон, попри те, що все більше з них свою
штаб-квартиру розміщували в Києві;
– особливістю моменту стало те, що належність до
новопосталої регіональної партії, а не до добре розкрученого в
межах держави партійного бренда, збільшувало шанси бути
обраним під час місцевих виборів 2015 р.;
– як засвідчили місцеві вибори 2015 р., з’явилися регіони
(зокрема – Закарпаття, Київщина, Одещина, Вінниччина, Львівщина та ін.), де на владу претендували по кілька регіональних
партій (зокрема, у субрегіонах);
– сила регіональної партії у «своєму» регіоні виявлялася у
здобутті нею або найбільшої кількості депутатських мандатів в
обласній раді (як це було, зокрема, під час місцевих виборів
2015 р. у випадку із «партією Герег» на Хмельниччині –
ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ»), або у
посіданні другого місця у рейтингу переможців, пропустивши
вперед лише «партію влади» – ПАРТІЮ «БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», або у здобутті хоч мінімальної
кількості мандатів у одному регіоні;
– регіональні партії у своїй діяльності почали протиставляти
власні ідеали та цінності ідеалам та цінностям інших партій –
регіональних, субрегіональних чи «партії влади», засуджуючи
безвідповідальність їх керманичів та надання ними переваги
власним бізнесовим інтересам, а не інтересам регіону чи держави.
При цьому почав наголошуватися свій «реальний патріотизм» (на
відміну від вдаваного), а в деяких випадках – і своє месіанське
покликання в Україні;
– регіональні політичні партії стають рупорами регіональних
політичних режимів, обґрунтовуючи своє право «самим творити
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свою долю», що породжує в суспільстві підозри щодо відкритого
чи латентного сепаратизму таких політичних сил;
– діяльність деяких регіональних партій (зокрема, етнічних
угорських на Закарпатті) разом з іншими етнічними інститутами
координувалася, за деякими даними, владою сусідньої держави,
що актуалізує питання наростання загрози національній безпеці
України. Своєрідним викликом для Української державності є і
діяльність ідейної послідовниці ПАРТІЇ РЕГІОНІВ Політичної
партії «Наш край», члени якої, культивуючи прихильність ідеї
розвитку місцевого самоврядування, схильні до антиукраїнських
чи антидержавницьких дій як у минулому, так і нині;
– місцеві вибори 2015 р. виявили політичні сили, які не
користувалися підтримкою виборців у жодному з регіонів (як,
наприклад, Українська морська партія Сергія Ківалова на виборах
до Одеської обласної ради);
– вибори (2015 р.) виявили нових конкурентів для регіональних/субрегіональних політичних сил, якими стали партії «одного
міста» (як Політична партія «Нові обличчя» що змагалася за місто
Ірпінь) чи й «партія одного району» (якою була в Деснянському
районі Києва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ «СИЛА
ГРОМАД»);
– низка регіональних політичних партій, не маючи власних
програм розвитку того чи іншого регіону, була свого роду
інструментом шантажу в руках представників регіональних еліт як
у процесі взаємин з державною владою, місцевим населенням/електоратом, так і в міжклановому протистоянні на
регіональному рівні (про що однозначно свідчила коротка історія
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА КЕРНЕСА!»);
– новим різновидом регіональної партії стали іменні
регіональні політичні сили, які постали у багатьох регіонах
України – на Одещині, Полтавщині, Херсонщині, Харківщині та
ін. Серед причин їх появи не тільки власні амбіції їх керівників чи
їхнє бажання подати чіткий сигнал виборцю, який виявився
прихильним до «високих зразків» популістської риторики того чи
іншого партійного очільника, але й страх цього, останнього, «не
бути висунутим», «не бути на чолі списку» та ін. (що
демонстрував у Херсоні В. Миколаєнко);
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– часто іменна партія була лише частиною складного
механізму забезпечення інтересів представника регіональної еліти
(як одного з творців регіонального політичного режиму), про що
дозволяє твердити, наприклад, система регіональних неформальних інститутів, підпорядкованих О. Фельдману;
– іменна партія у низці випадків, виявлених впродовж 2014–
2018 рр., слугувала своєму «власнику» лише тимчасово. Зі зміною
політичних пріоритетів потреба в ній зникала (як про це красномовно свідчить кар’єрний досвід С. Капліна, С. Сенюти та ін.).
Вищевикладене дозволяє твердити, що конкуренція за владу в
Україні неухильно зростає. При тому – на всіх рівнях, від
парламентського до місцевого. Реєстрація партії зі статусом
всеукраїнської (як того вимагає закон) формально уможливлює її
включення у боротьбу за депутатські мандати у Верховній Раді
України, а на практиці означає лише її використання кількома
потужними, дійсно всеукраїнськими політичними гравцями як
технічної. Із 354 політичних сил, що діяли в Україні на початок
2018 р., більшість партій (поряд з кількома діючими у масштабах
всієї України, які борються за політичний «приз» – статус
парламентської або й «партії влади» та за державне фінансування,
та тими, які фактично припинили чи так і не розгорнули широко
своєї політичної діяльності, але держава, попри це, все ще не
поспішає формально анулювати їхню реєстрацію), можна
припустити, функціонують як регіональні.
Осмислюючи особливості регіонального партійного будівництва та враховуючи попередній досвід розвитку регіоналізму (як
ідеології і стратегії, найперше – в Криму та Донбасі), можна
твердити, що сьогодні чільними загрозами, які надходять від
регіональних партій як інструментів політичної боротьби
регіональної еліти в ході створення, зміцнення чи трансформації
регіональних політичних режимів, є:
– «упокорення населення» регіону за допомогою неформальних практик (залякування, ідеологічної обробки, підкупу та ін.) з
опорою на монопольне володіння політиками-бізнесменами (які є
водночас «обличчям», спікерами, «інвесторами» чи лідерами
партій) «простору регіону» і всім, що в цьому просторі
знаходиться, – надрами, робочими місцями, інформаційним
електоральними та ін. ресурсами;
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– загроза сепаратизму та руйнування територіальної цілісності
держави (на що свого часу звертав увагу, приміром, голова
Комітету виборців України О. Кошель36.
В умовах децентралізації, що розгортається в Україні, вага
регіональних партій та посилення їхньої впливовості на регіональному–субрегіональному–локальному рівнях неухильно зростатиме, що створить для Української держави нові загрози та виклики.
1
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Верховна Рада України; Закон від 14.07.2015 № 595-VIII. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/595-19
6
[Верховна Рада України. Офіційний веб-портал] Про прокуратуру;
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ПРОТЕСТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА: РИЗИКИ І ШЛЯХИ НІВЕЛЮВАННЯ
Протестний потенціал – це питання взаємин держави та
громадянського суспільства. Він стримує авторитаризацію
правлячої системи та контролює усталений порядок положень
суспільного договору. Зростання протестного потенціалу з одного
боку загрожує суспільним конфліктом. Але з другого боку
призводить до розширення прав і свобод громадян. Наслідком
низького протестного потенціалу можуть бути як узурпація влади,
так і будь-які суспільні обмеження. Поступові відхилення від
соціальних норм громадської поведінки здатні призвести до зміни
принципів функціонування системи в цілому. Скажімо, не
викликає гострих протестів те, що передвиборча кампанія з
агітаційними концертами переросла в дарування «харчових
наборів», що утворилися «електоральні війська», які за грошову
винагороду голосують за вказаного кандидата. Такі випадки
демонтують демократичні принципи та засади виборів, вони
мають системні наслідки, оскільки обраний у такий спосіб політик
ніколи не стане добропорядним після перемоги і навіть незначна
кількість таких політичних діячів унеможливлюють правильність
функціонування алгоритму політичної системи.
Як правило, протестний потенціал визначається кількома
соціологічними показниками. Сьогодні соціологи констатують
зростання соціальної активності. Стало більше потенційно
активних громадян. На початку90-х років їх було близько 33%, а
тепер – 55%1, 39% респондентів готовність до протесту
обґрунтовують боротьбою за справедливість. Проте варто
зауважити, що 64-66% не готові до будь-яких протестних дій.2
Ми розглядаємо протестний потенціал значно ширше. Окрім
готовності до протестних дій, це поняття містить у собі
інституалізацію громадських зав’язків, будь-які формальні та
неформальні контакти, які забезпечують комунікацію, організацію,
вироблення ідеї, мобілізацію тощо. По-друге, протестний
потенціал містить підтримку ядра протестувальників громадськістю, яка надає легітимності процесу і може бути його донором.
Третя складова -це різноманітність форм впливу і соціального
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тиску: можливість реально впливати іншим каналам на протестний
рух і їхня готовність до постійного системного впливу.
Ідеальна держава повинна бути зацікавленою у сприянні
широкому спектру форм реалізації протесту, який допомагає їй
бути в курсі соціальних запитів. У такий спосіб зменшується ризик
виникнення протестів із руйнівними наслідками. Передусім треба з
увагою ставитися до політичних вимог опозиції, не ігнорувати, а
інкорпорувати їх в пул реформ. Це не означає злиття в єдиний
блок «всіх партійних і безпартійних» за радянською моделлю, але
означає розгляд конструктивних ідей і запитів опонентів.
Прекрасним прикладом уміння демонструвати злагодженість у
роботі є інавгурація президента США, коли поруч із Дональдом
Трампом знаходилася (офіційно запрошена) його основна
конкурентка на виборах Гіларі Клінтон. В Україні працює модель з
клановою ознакою, а саме: команда, яка приходить до влади,
повністю ігнорує опозицію, по можливості тисне на джерела її
фінансування, а при нагоді взагалі його блокує. Відтак і посади
розподіляються не за ознакою ефективності управління, а за
приміткою «свій-чужий». Тим самим створюється певна конфліктогенність, яка рано чи пізно відіб’ється на суспільстві й
викличе соціальний збій.
Є певні канали впливу задля зняття соціальної напруги. Це,
приміром, електронні петиції до різних владних інституцій із
найрізноманітніших питань: від порушення прав і свобод до
незаконного звільнення з посад, від фінансування проектів до
впровадження інноваційних ідей. Подальше вирішення соціальних
запитів залежатиме від адекватності реакції державних служб.
Проте цьому каналу впливу поки що бракує людської довіри. Ще
одним каналом комунікації та впливу на владу є громадські ради
при державних органах. Але й тут хороша ідея створення таких
рад не забезпечила комунікаційну функцію з громадськістю у
повній мірі. Потенційним каналом впливу і тиску могли б стати
лобістські групи. Але вони не набули публічного поширення,
законодавчо не врегульовані, а тому обслуговують вузько-кланові
інтереси. Окрема розмова стосується виборів і представництва
інтересів на усіх рівнях влади.
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Безумовно, суспільство
повинно мати свободу слова і
незаангажовані ЗМІ для поширення ідей, висування вимог,
висловлення довіри чи прояву гніву тощо. Для громадськості
вуличний протест залишається чи не основною формою протесту,
який помічає влада і який має шанс швидко вирішитися.
Протестний потенціал потребує соціальної інфраструктури, як
мінімум інформаційного обміну. Якби події Революції на граніті,
Помаранчевої революції чи силовий розгін Євромайдану ніяк не
висвітлювалися в ЗМІ, то цим було б утворена абсолютно інша
політична ситуація. В історії нашої країни маємо й інший приклад:
податковий майдан в м. Києві(2010 р.) не викликав жодного
обурення в суспільстві, хоч люди про нього знали і спостерігали
його розгін. Це переконало владу в дієвості силового тиску. Саме
тому за кілька років було застосовано силу задля розгону
Євромайдану (2013р.). Але відомо, що наслідки таких дій влади
спричинили масовий опір.
До соціальної інфраструктури також належать громадські
зв’язки, формальні та неформальні, офіційні та неофіційні,
громадські об’єднання і мережі, наявність авторитетних лідерів,
площадок для обговорення і вироблення ідей. Варто зазначити, що
і протест, і протестні настрої легко схилити на свій бік тим силам,
які найбільш точно відчують смисл суспільного невдоволення.
Наприклад, Мовний майдан в Києві на Європейській площі
(точніше, на сходах Українського дому) влітку 2013 р. був
протестом проти спроб введення у деяких регіонах другої
державної мови. До Мовного майдану приєднувались прапори
різних політичних сил, переважно задля піару, а от їхні лідери там
так і не з’явились, оскільки не були впевнені в тому, що їхня
присутність згодом конвертується в електоральну підтримку.
Громадське обурення, яке отримало назву Врадієвська хода
(літо 2013 р.) носило позаполітичний характер, бо долучення
партійних прапорів до спротиву понижувало б потенціал протесту.
Протестний3 рух впливає на політичні рішення. Проте, на
жаль, активісти часто розраховуються за них своїм життям
(вбивство журналіста Г. Гонгадзе, громадської діячки К. Гандзюк).
Необхідно понизити поріг чутливості органів влади і
розширити канали доступу до прийняття рішень. Вбивство
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дівчини І. Крашкової4 та громадської активістки К. Гандзюк5
порушує питання про життєві цінності. Розслідуючи ці злочини,
слідчі органи розцінили дії зловмисників як хуліганство. Обурення
громадськості викликає службове недбальство, яким життя як
найвища людська цінність розмінюється на корупційний комфорт,
зухвалий захист кланових інтересів.
Модель ідеальної держави передбачає наявність у ній
моніторингових та комунікаційних служб. По факту у всіх
адміністраціях є такі відділи, як: відділ зав’язків з громадськістю,
відділ внутрішньої політики тощо. Але вони не налаштовані на
таку роботу, бо перед ними не стоять завдання моніторингу,
залучення ініціатив, громадської медіації тощо. Тобто мінусом
державної системи є те, що вона не пронизана політичними чи
ідейними установками. І хоча ми часто чуємо їх в інтерв’ю, що їх
дають Президент або Прем‘єр, проте далі каналами виконавчої
влади вони не передаються. Негласною місією чиновника є
втримання при владі, зайвий раз не дратуючи урядовця вищого за
рангом. Тому дуже правильні гасла Революції Гідності на кшталт
«перезавантаження влади» повинні були збагатити політику
новими цінностями, абсолютно іншою мотивацією, метою. По суті
цього перезавантаження не відбулося, тому залишилося поле
дискомфорту, яке може стати джерелом соціальної напруги з
можливою конвертацією в протест.
Протестний потенціал слід розглядати в масштабах глобального системного протистояння, які мають на меті відстояти
загальнонаціональні питання, а також і локального, що часто може
зумовлюватися захистом індивідуальних інтересів певної особи.
Глобальне протистояння означає постійну роботу, постійний тиск,
обговорення, лобіювання, висвітлення, та правове відстоювання
суспільних інтересів. З другого боку, демократія неможлива без
дотримання прав і свобод на локальному рівні. Наприклад,
дотримання політичних прав і свобод включає в себе й захист
споживача в межах трудових відносин. Якщо ж громадянин не
почувається захищеним в будь-якій сфері суспільно-політичного
життя, то рівень протестного потенціалу зростає.
Загалом в Україні понизився потенціал трудових протестів. І
хоча масові шахтарські страйки в Україні, які почалися з 1989 р,
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похитнули «стабільність» радянської системи6, за сучасних
трудових відносин наймані робітники змушені «виживати»
самотужки. Амортизаторами протестного потенціалу слугують:
практика «заробітчанства», поява сектору самозайнятості, трудова
еміграція, слабкий профспілковий рух, неконсолідованість великих трудових колективів тощо. Проте незадоволення, незгода,
дискомфорт в трудових (ринкових) відносинах цілком можуть
перерости у невдоволення політичні. Саме це є ознакою низької
дієздатності системи, оскільки транслювання всіх вимог до
«центру» і трансформування їх у політичні зав’язує вузол їх
невирішеності. Якість роботи керуючих функцій держави від
цього страждає.
Шкалу потенціалу складає те, що суспільство вважає
допустимим. Наприклад, громада допускає розгін і побиття
пікетувальників (м. Київ, вул. Ревуцького, закладення супермаркету у 2010 р). І протестного сплеску проти силового розгону
не відбувається.7 Важливо зазначити, що центральна влада не
давала розпоряджень на силовий розгін невдоволених. Такі
рішення приймалися на рівні Київського управління міліції, яке
також є певним уособленням влади. Громадський протест було
придушено, а учасники закарбували недовіру й озлобленість на
владу в цілому. Але саме низький рівень організації протестного
потенціалу завадив боротьбі проти чиновника (висвітлення,
засудження), який надав таку команду. Відповідно не відбулось
переосмислення ситуації. Тому і цей чиновник, і виконавці
розгону і надалі вважатимуть, що такі дії є допустимими. Хоч як
це парадоксально, але навіть після Революції Гідності й
всезагального засудження силового розгону Майдану в листопаді
2014 р., Київська міліція застосовує такий самий силовий метод
розгону противників забудови на ст. м. Осокорки в м. Києві. Це
викликало нову хвилю обурень мешканців району, яка, в свою
чергу, не допустила будівництва. Потрібно розуміти, що
учасниками цього конфлікту є три сторони: забудовник, який
замість домовлятися й узгоджувати проблемні питання обирає
варіант простіший і швидший – звернутися по допомогу до
силових структур, держава в особі міліції, яка розуміє, що можна
застосувати силу до будь-якої із сторін, та невдоволений
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мешканець, який не бачить іншого способу комунікації з владою,
окрім як фізичне протистояння.
Тобто потенціал це не просто вихід на вулицю, а і
організаційна здатність, як в самому протесті так і в легітимних
формах захисту – винесення проблеми на публічний рівень,
оскарження рішення, притягнення винних до відповідальності,
розв’язання конфлікту, погодження протоколу взаємодій і тощо.
«Майдан» як форма прояву протестного потенціалу. Цим
словом стали називатись значимі протестні події. Майдан став
символом протестного руху в Україні. Звичайно, що
використовуючи героіку можна говорити про виключне значення і
високий потенціал, але ми спробуємо розібратись поступально і
без штампів.
Україна пережила кілька Майданів. Майданами стали
Революція на граніті (1990 р.), яка по факту стала переднім
трансформацій. Значення цієї акції недооцінене, хоча реально
вона стала початком зміни політичних епох. Революція на граніті
мала чітко сформульованих п’ять вимог. Фактично всі вимоги
були виконані, навіть пішов у відставку прем’єр В. Масол. Не була
виконана тільки одна вимога – перевибори Верховної Ради
України, в результаті чого номенклатурі (ще партійно-радянській)
вдалося зберегти себе.
Іншу спробу політичного протесту – акцію «Україна без
Кучми»(кінець 2000 р.), яку підтримали 24 політичні партії і
громадські організації. Деякі дослідники називають цю акцію
також революцією. Вона завершилась відставкою міністра
внутрішніх справ і голови СБУ, арештом і ув’язненням ряду
активістів та вочевидь «переговорами» між владою
та
опозиційними групами. Тодішній президент Л.Кучма не пішов на
розгін демонстрантів. Можливо, і ці події вплинули на відмову
президента на кулуарні пропозиції піти на третій термін, все ж
таки давши Україні можливості для демократичного дрейфу.
Далі були Помаранчева Революція 2004 р., Податковий
майдан 2010р.8, Мовний майдан 2012 р.9, Врадієвська хода
2013 р.10, Тарифний майдан2015р.11, Міхо-майдан 2017 р.12. Всі ці
події об’єднує те, що будучи реакцією на кволість трансформаційних і реформаторських процесів вони засвідчили те, що
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громадянське суспільство ще немає потенціалу щоденно
лобіювати, оновлювати, долучатись і т.д. а тому розвивається
стрибкоподібно (ривком).
Влада упустила шанс використання протестного потенціалу із
суспільною користю, коли податковий майдан обмежувався
акцентуванням уваги на питаннях вдосконалення податкової
системи, фактично був інтелектуальним майданом, який міг
створити дискусійну площадку і надалі вибудовувати
конструктивні взаємини з державними інститутами. Влада не
придумала нічого іншого, як проігнорувати його і тим самим
втратити шанс на самооновлення.
«Майдан» уособлює віру у можливість змін в один крок або в
одну дію, і оскільки такі невиправдані очікування не
здійснюються, то це викликає незадоволення. Можливо, однією з
основних сьогодні є претензія до «старих політиків», які
уособлюють байдужість до інновацій. Навіть прихід «нових
облич» в Парламент ( 2014 р. ) не змінив кластер «старих
політиків».
Відношення до протестів лишається в суспільстві неоднозначним і це може вважатися його позитивною характеристикою:
адже було б значно гірше, коли б було однозначне схвалення
протесту, або, навпаки, однозначне заперечення. Так головний
чинник неучасті у протестах є невіра у можливість щось змінити з
його допомогою – 16% по всій Україні, 25% на Донбасі. Разом з
тим, є 11%, які проти такої форми боротьби, вважаючи, що права
потрібно відстоювати в судах. Допускають можливість протесту
25%. Для 35% мотивом до протесту є відстоювання справедливості, на другому місці (21%) життєві труднощі.
Протестний потенціал це не просто здатність до протесту.
Адже протест як дія трапляється і в тоталітарних суспільствах, де
все контрольоване, а участь у протестах загрожує тривалим
ув’язненням і навіть під смертю. Актором протесту може стати як
окрема особа, так і група людей. Приміром, у 1968 р. в Києві на
Хрещатику
здійснив самоспалення на знак протесту проти
введення військ у Чехословаччину. Це була крайня форма
протесту, без розрахунку на можливі суспільно-політичні зміни.
Такі акти проти введення військ в Чехословаччину повторили 26
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осіб в країнах соціалістичного табору,13одним з яких був Ян Палах
(через 20 років вже під час оксамитової революції 1989 р. тиждень
демонстрацій у Чехословаччині назвали «тижнем Яна Палаха»).
Існує безпосередній зв’язок між актом протесту і суспільними
настроями, які є своєрідною легітимацією або делегітимацією
протесту.
Місія суспільного протесту – не допустити встановлення
авторитаризму чи диктатури навіть під егідою благих намірів.
Адже ті, хто запроваджують авторитаризм, часто самі не бачать
його вад. Очевидно, президент Білорусії Олександр Лукашенко
абсолютно щиро прагнув навести порядок і піти з посади у 2000 р.
як він свого часу обіцяв. Але «наведення порядку» стало
розумітися як нейтралізація опозиції і недопущення протестів.
Авторитарне управління О. Лукашенка збереглось аж до тепер з
такими наслідками, як брак альтернативних ідей і брак альтернативного оновлення політичного класу, зменшення конкурентоспроможності в різних сферах. Ключовою тезою президента РФ
В. Путіна стало гасло стабільності у формі специфічної
«російської демократії» – незмінюваність політичного класу і
збереження за президентом з 2000 р. ролі фактичного автократа з
контрольованою «перервою» при призначені «утримувача»
президентської посади Д. Медведєва у 2008–2012 рр. для збереження зовнішньої політичної пристойності. Натомість українське
суспільство попри усію любов до популізму не дає можливості
монопольного домінування якійсь одній політичній групі і це є чи
не основною гарантією конкурентного середовища для політичної
сфери.
Протестний потенціал слід розглядати , як широкий фронт,
але і як здатність до локального тиску.
Українське суспільство сприймає політичну систему; усі гілки
влади; депутатів Верховної Ради; Президента; прем’єра і кабмін;
місцеве самоврядування; чиновників; комунальні служби;
енергопостачальні компанії як єдиний інститут і все разом називає
«владою». Власне незадоволення транслює до центральних
державних органів. Тобто в Україні не відбулась диверсифікація
протестних настроїв. Одна з причин – патерналістська культура,
яка передбачає когось одного (батька) відповідальним за все.
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Потенціал передбачає здатність до організованої дії, яка
неможлива без ватажків і координуючих структур. З іншого боку,
готовність інших соціальних груп безособово (мається на увазі –
не знаючи особисто інших учасників і не маючи безпосередніх
контактів з ініціаторами протесту) підтримати вимоги озвучені
лідерами.
Потенціал також характеризується ступенем «реактивності»
протесту – являє він собою миттєвий спалах чи розгорнуту у часі
акцію. І перше, і друге передбачає відмінний темперамент і різні
форми організації. Треба віддати належне українським протестам – вони не супроводжувалися мародерством і це може бути
однією з характеристик вітчизняної прямої демократії.
Зрештою, потенціал протесту вимірюється його здатністю
впливати на політичні рішення. Для цього потрібна друга сторона,
яка здатна «почути». Українські протестні групи саме і
використовують такі акції, як перекриття доріг, бо за інших умов
їх «влада» не чує.
Відзначимо, що поняття «протестний потенціал» не ідентичне
поняттю «соціальна напруга». Дослідники стверджують, що
соціальна напруга походить від «фактичної знедоленості» для
малозабезпечених верств. А от політична тематика викликає
напругу у більш матеріально благополучних верств.14
Показники соціальної напруженості і протестну активність
встановлені Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва15.
При розгляді протестного потенціалу у 2018 р. соціологи
вказують, що 68% опитаних не бачать перспектив масових
виступів. Про існування такої можливості заявили 23%16. При
чому в центральному регіоні – 27%; в східному – 26%; а в
південному – 11%. Серед міського населення – 27%, а серед селян – 15%. Разом з тим, не варто розуміти протестний потенціал
виключно як готовність взяти участь в протесті. Неорганізований
протест скоріше за все продемонструє коливання. Також висока
імовірність малої ефективності. Або при збігу обставин певна
політична група може використати протест на свою користь.
Наприклад, протест власників нерозмитнених автомобілів,
або «євробляхерів», як їх називають, у листопаді 2018 р. не мав
широкої соціальної бази підтримки, але організована участь навіть
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1 тис. засвідчує наявність потужної сили. Крім того, при оцінках
вірогідного масштабу протесту часто не помічається те, що
називається хвилеподібністю протестного потенціалу. З українських подій таким був Євромайдан, який деякий час вважався
таким, що йшов на «згасання», не мав широкої соціальної бази
підтримки. Дійсно, Євромайдан починався як політична акція
громадських активістів, вкрай малочисельної частини суспільства,
і масовості цієї акції не очікувалось. До неї при її початку не
долучалися політики, вважаючи її малорейтинговим заходом.
Проте дике і безглузде побиття та розгін цієї «малої» частини
суспільства призвело до Революції Гідності і до більш широких і
глибоких суспільно-політичних процесів.
Аналітики Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) вважають, що протестний потенціал
суспільства сьогодні залишається одним з прихованих факторів
політичного життя України.17 Втім, цей «прихований» сегмент
експлуатує весь політичний спектр вітчизняних політиків. Культивування негативістських настроїв для посилення протестних
настроїв під час агітації в ході виборчих кампаній грає в цілому
негативну суспільних роль – формує сталу недовіру, незадоволення, депресію, озлобленість. Брак раціональної пропаганди
динаміки змін, перспектив розвитку, раціональних ідей, прагматичних цілей лишає суспільство в стані депривації і фрустрації.
Політики бояться визначитись з локомотивними соціальними
групами і локомотивними ідеями, оскільки побоюються втратити
електоральну підтримку. Тому лишається формат загравання і
популізму, який на новому витку породжує ту депривацію і
фрустрацію. У політичній агітації грати на протестних настроях
більш результативно. Проте після виборчої кампанії таке
«підігрівання» протестних настроїв немає реалізації в дії, в
досягненні чогось, а обраний політик (політична сила) відчувається віддаленим, в тому числі через відсутність громадських
структур і ініціатив, які б давали відчуття участі і значимості.
Соціологи констатують взаємне відчуження держави і
суспільства.18 Відтак, виникає така похідна, як «розчарування».
Тобто, громадські настрої не потрібно розглядати по одному зрізу
«протестні – не протестні». Окрім того, що самі протестні настрої
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можна градуювати за різними ознаками, так і соціальне поле
можна градувати за присутністю в ньому депривації, фрустрації,
розчарування.
Парадигма соціальних настроїв в Україні не може бути
описана лінійно, оскільки присутні їх протилежні вектори.
Політолог О. Радчук вважає, що суспільство втомилося як від
провладних, так і від опозиційних політичних сил; є запит на
«сильну руку» і присутня ностальгія за минули. 19.При цьому
додаємо, що є запит і на демократичні цінності з тим застереженням, що на побутовому (споживацькому) рівні вони різними
соціальними верствами інтерпретуються кожною по своєму, і ці
інтерпретації можуть не кореспондуватись між собою.
В політичних дослідженнях традиційно не помічається одна із
груп. Йдеться про бізнес-середовище, яке теж є дуже різношерстим у своїх настроях. Причому бізнес-середовище – це не
група олігархів, не група заможних громадян, не діти заможних
чиновників, як часто зображують на публіцистичному рівні.
Підприємець – це той хто створює, робоче місце, хай навіть одне
для себе, виробляє продукт або надає послуги. Підприємці єдині,
хто формує бюджет і створює валовий національний продукт.
Вони як ніхто реагують на недолугість державного управління,
страждають від бюрократії і корупції. Вони є носіями протестного
настрою, про те вони не навчились об’єднуватись. Вони ще не
стали соціальним класом.
Також потрібно мати на увазі, що зросло ціле покоління з
моменту незалежності. Зараз народженим в 1991 р. вже 27 років.
Їм не надягали червоні галстуки і вже не розповідали про
«дєдушку Леніна». Їхні настрої мало відомі, бо ця соціальна
верства ще не потрапила в поле електоральних досліджень. Але за
10 років вона все глибше проникатиме і в освітню сферу,
навчаючи вже нове покоління, і у владні інститути. Низька
потенція розвитку малого і середнього бізнесу та слабкі соціальні
ліфти даватимуться взнаки. Очевидно, молоде покоління буде
абсорбувати наявні настрої і генерувати власні. Культурна
відмінність полягає в тому, що у 1990-ті ще радянське покоління
прагнуло хоча б чогось, аби не гірше, то сучасне скоріш за все у
форматі більше, краще і швидше. Особливо бракує швидкості,
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оскільки у владі лишається «старий політичний клас», який не
здатен до швидких рішень, якому бракує креативних ідей. Вже
принципово відчувається відірваність колишньої моделі, коли
«червоним директорам» вдалося конвертувати свої посади у
промислову власність та у фінансовий ресурс і спільно з
бюрократією сформувати політичний клас. Вже не буде нових
«безкоштовних» промислових об’єктів, але нові люди будуть і їхня
практика взаємин буде відмінною.
Соціолог І. Бекешкіна говорить про те, що українці не готові
виходити на акції протесту тому, що немає лідера20. Ми
схиляємося до акцентування іншого чинника – відсутності
консолідуючої ідеї. Ані заклики «Геть олігархів», ані «тарифні
претензії» не завели запустили машину протестів. Протестний
потенціал не завжди реалізовується в протестну дію. Так, в 1998–
1999 рр. був дуже високий рівень протестної активності.
Напередодні Помаранчевої революції і перед Революцією Гідності
протестний рівень був не найвищим. Тому протестний потенціал
це не просто настрої, але і наявність лідерів, організованих груп
громадянського суспільства і, як вже зазначалося, консолідуючої
ідеї. Потенціал полягає в здатності генерувати ідеї, артикулювати
вимоги і комунікувати з метою досягнення.
Більше того, протести у форматі «Майдану» являють собою
досить специфічну політичну культуру. «Майдан» це не щоденна
процедура. Критика протестного потенціалу українського
суспільства полягає в тому, що періоди між такими протестами є
тривалими. Вони дійсно дають суспільно-політичний поштовх, але
не продовжують впливати безперервно і системно. Тому ми
розглядаємо протестний потенціал як здатність до організованості;
солідаризацію і практику вимог; системне лобіювання. Здатність
до організованості – це інституційна дієздатність громадянського
суспільства.
Окрема група протестів в Україні пов’язана з питаннями
забудови територій. Як правило, це урбанізовані міста, зокрема
Київ. Звичайно, що в тих місцях, де іде активна забудова,
виникають конфлікти і неузгодженості. Специфіка полягає в тому,
що окремі політики або політичні сили використовують майданчик протесту заради власної популяризації маючи на меті аж
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ніяк не вирішення конфлікту чи підготовку законопроектів для
його уникнення в подальшому, а навпаки, його «підігрівання»
заради збереження своєї присутності в інформаційному полі. В
місті Києві на боці протестувальників часто зустрічаються
представники і групи від ВО «Свобода», ГО «Лівий берег» та ін.
Але погляд із середини говорить, що в абсолютній більшості такі
форми участі у протестах під гаслами захисту людей є банальним
політичним заробітчанством. Зі свого боку економічним заробітчанством не грабували спеціалізовані охоронні фірми, які
«забезпечували» протест на тих будівельних майданчиках, де
забудовник відмовлявся від їхніх послуг.
Небезпека полягає в тому, що виникає агрегація суспільних
інтересів; протестних настроїв; політичної пропаганди (підігрівання негативізму), апеляцій до людських цінностей; силових
групі; банального рекету. Силові групи за короткий час переходять
від фізичного тиску до озброєного. Такі групи не зникають і надалі
потребують постійної специфічної роботи, що є прямою загрозою
соціальному розвитку. Вони вже стали воєнізованими угрупуваннями, які готові брати участь як в політичних процесах, так і в
рейдерстві.
Потрібно відзначити, що «будівельні протести» оголюють
першопричини конфліктності. Дуже часто ними є недолугість
забудовника, його суспільно-політичною неграмотність, неосвіченість, неінтелігентність. Так, коли на будівельному майданчику
забудовник зустрічається з невеликою соціальною групою (часто
таку групу називають «бабки», маючи на увазі людей похилого
віку), то хоч як це парадоксально з точки зору освіченої людини,
він вдається до силового розгону, а не до соціального діалогу. На
наступному етапі вже сама соціальна група апелює до політиків,
громадських діячів, державних інстанцій, які в свою чергу
переслідуючи різні інтереси виходять на площадку протесту. На
кожному новому етапі перспективи вирішення конфлікту все
більше відсуваються .
Модель «будівельного протесту» корисна тим, що має аналог
з протестами, де «забудовником» виступає держава. Вона демонструє брак в Україні реальної культури соціального партнерства, здатності до комунікації, відсутність інститутів (мотива-
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ції) подолання конфлікту, який виріс з протесту попри формальне
існування Громадських рад і навіть Громадських обговорень, які
фактично не опанували практикою комунікації і соціального
партнерства, демонструючи інституційну неспроможність.
У європейській практиці є навіть така модель, коли
муніципалітет наймає професійних переговорників (не під час
конфлікту, а випереджуючи його),
місією яких є зібрати
громадську думку, узгодити інтереси груп, виробити проект
рішення і приступити до його реалізації.
Дослідники вказують, що з’являються дедалі більше груп, які
перебувають на стиках різних соціальних класів21. Це говорить про
те, що суспільний конструкт відходить від уніфікованої ієрархічної моделі. Не може вже бути ситуації, щоб за рішенням ЦК партії*
однією директивою була вироблена єдина позиція від трудових
колективів республіки. І це нормальна ситуація, оскільки змінилась структура власників, з’явились нові бізнеси, нові запити і т.д.
Природа протестних настроїв полягає в тому, що суспільство
відчуває себе частиною держави уповноваженим і компетентним і
має право на корекцію політичного курсу. І це цілком логічна і
легітимна формула, закріплена у положенні Конституцію про те,
що єдиним джерелом влади є народ. Навпаки, для авторитарного
і тоталітарного режимів сам протест є небезпекою, оскільки він не
лягає в єдину уніфіковану логіку. Тому ці режими ідуть на фізичне
переслідування і недопущення протесту, як такого, нейтралізацію
їх лідерів і т. п.
Для демократичного суспільства, якого прагне Україна,
небезпека полягає в капсулюванні протесту, коли відповідні
настрої накопичується, трансформуються в незадоволення, стають
застарілою проблемою, назріває соціальний вибух, коли протестні настрої використовуються радикальними групами. Річ у
тім, що серед готових до протесту є частка готових до
насильницьких дій. Так, у 2008–2009 рр. таких було 11–14%, а в
2016 р біля 11%22. Проте потрібно розуміти, що насильницькі дії в
ході протестів викликають контр-реакцію і значна частина суспільства може бути втягнута в цей процес або банально
постраждати без досягнення раціональних політичних рішень.
Фактом є те, що не маючи можливості впливати на владу іншими
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каналами громадськість бачить дієвість майже виключно у
вуличних протестах з питань як системних, так і локальних. А в
умовах ведення АТО і наявності певної агресивності і воєнізованості окремі групи готові до використання зброї.
Протест як інструмент виховує політичну культуру (бажання)
миттєвого вирішення. Важливо не капсулювати протестні настрої,
а йти на комунікації, узгодження, переговори, «круглі столи».
Загроза не стільки в протесті, як в браку переговорної площадки,
практики політичної медіації.
«Старі» (традиційні) політичні інститути, такі як політичні
партії, інститут виборів ще не набули своєї необхідної якості для
представництва інтересів, соціальних комунікацій, соціального
ліфтингу, а вже по факту відстають від нових вимог. Де соціальним групам не потрібне юридичне оформлення, там комунікація
відбувається миттєво. Також потрібно розуміти, що будуть
з’являтись окрім класичних протестів нові модифікації, включаючи як появу нових технологій, так і креативність потенційно
активних громадян. Основна небезпека полягає в появі безкомпромісної конфронтації, що може бути викликана конфліктом
фінансово-політичних кланів, які залучать з обох сторін протестні
настрої.
Протест це зрештою площадка комунікацій. Важливо
розуміти, що протест не самодостатній, він демонструє «настрій»,
вимогу і потребує адекватної реакції з іншого боку. Реакція на
протест це зрештою конструювання і просування подальших
суспільних відносин. Ігнорування протестів чи протестних
настроїв, утискання протестувальників шляхом репресій не
вирішує жодних питань окрім забезпечення «стабільності» у
розумінні збереження перебування певної політичної групи при
владі. Не реагувати на подразники, якими є протести, означає
консервувати суспільно-політичну модель і робити її неконкурентоспроможною.
Для включення протестів у загальне політичне поле країни
доцільно:
1. Як мінімум ввести до навчальних програм (курсів
підвищення кваліфікації держслужбовців) спеціальний курс про
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природу політичного протесту, цивілізовані заходи його
попередження, про практику комунікацій органів влади та управління з громадою, про шляхи подолання конфлікту і його
наслідків, про політичну медіацію тощо.
2. Державні органи повинні мати підрозділи та фахівців, які
по факту мають вести роботу з комунікацій, виявлення потенційних конфліктних зрізів і настроїв. Доцільно відновити
моніторингову функцію органів влади на місцях, реанімувати
органи, які мають робити комунікаційні проекти, але перед якими
не ставляться такі завдання і тому вони деградували у своїх
функціях.
3. Громадські ради, зважаючи на той спосіб їх формування,
що передбачений законодавством, не виконують функції
представництва громадських інтересів. Відповідно цей сектор теж
потрібно реформувати паралельно з розвитком реального
самоврядування.
4. Держава повинна вибудовувати комунікаційні канали, в
тому числі через фінансування суспільних проектів. Важливо
досягти безособову підтримку суспільних ініціатив. Оскільки
фінансування «своїх» (наближених) громадських ініціатив створює додаткову замкнену групу з лінією недовіри і потенційним
конфліктом.
5. Необхідно розвивати комунікативну модель управління як
альтернативну авторитарній, яка обмежує суспільне втручання і
контроль.
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Розділ 2
ПОЛІТИЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ
АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ
Сучасні проблеми здійснення суспільно-політичних реформ в
Україні зумовлені необхідністю подолання зовнішньо- і внутрішньополітичних викликів і загроз, які виникають в умовах зміни
напряму цивілізаційного поступу. Реформи суспільного розвитку,
в їх стратегічному вимірі, вимагають урахування комплексу
принципово нових, жорстко детермінованих обставин. Вони
поєднують у собі, з одного боку, необхідність розв’язання
найнагальніших проблем (передовсім – військово-політичного,
безпекового і соціально-економічного характеру), зумовлених
зовнішньою воєнною агресією на тлі стрімкої зміни внутрішньополітичної ситуації; з другого – осмислення, усвідомлення й
освоєння нової політичної реальності та, бодай на рівні логіки,
розуміння й конструювання майбутнього.
Аналізуючи розвиток суспільних процесів, П. Сорокін та
Р. Мертон обґрунтували і увели до наукового обігу поняття
«соціального часу», розуміючи його як час, коли «народи будують
свої ери від певних визначних подій, що мають соціальні
наслідки»1. Серед основних характеристик «соціального часу» –
якість і закономірність. Саме вони детермінують майбутнє. Інакше
кажучи, суспільний розвиток жорстко визначається стартовими
умовами «соціального часу». Безумовно, для України відлік
нового «соціального часу» почався 1 грудня 1991 року. Але
очевидним є й інше – сама по собі «визначна подія» не в змозі
забезпечити «побудову нової ери».
Сучасний стан суспільно-політичного розвитку досить часто
порівнюють із новим етапом боротьби за незалежність. Багато в
чому це виправдане порівняння. Динамічні й, на жаль, трагічні
події останнього часу в Україні призвели до кардинальних
суспільно-політичних змін, зумовили виникнення складного вузла
суперечностей, розв’язання якого є нагальною потребою
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державотворення й суспільного розвитку. Руйнуються стереотипи,
переоцінюються цінності, смисли і практики, певним чином
корегується система вже звичних координат. Адже соціальні
революції відбуваються, коли більша частина суспільства не
сприймає пропонованої панівним класом моделі майбутнього.
Уявлення про належне, усвідомлення, з одного боку, цілей
соціального розвитку, з другого – неспроможності/небажання
панівного класу здійснити зміни наявними засобами породжують
радикальні дії, спрямовані на повалення системи. Революція – це
боротьба із старими смислами заради нових. Суспільство прагнуло
іншої моделі майбутнього, аніж пропонувалася панівним класом.
Зрештою, революції відбуваються не на Майданах. Революції
відбуваються «в головах» – через зміну політичного мислення й
оціночних суджень, через зміну у мотиваціях – переоцінку цінностей, усвідомлення мети, формування нової системи цінностей,
смислів і образів майбутнього.
Найвагомішим зовнішньополітичним фактором, що впливає
на реформування нашої країни і є серйозним випробуванням для
держави стала зовнішня агресія з боку Російської Федерації і
анексія нею частини території нашої країни. Березень 2014 р.
увійде в історію українсько-російських та й загалом міжнародних
відносин як спроба Росії започаткувати незворотні процеси
руйнування відносно стійкої системи політичної і безпекової
рівноваги в Європі. В разі успіху, злам цієї системи як основного
набутку минулого століття стане головною подією початку
століття ХХІ.
30 років необхідно було міжнародній спільноті для
закріплення політичних і територіальних підсумків Другої світової
війни, погодження й запровадження принципів співіснування й
співжиття2. Майже чотири десятиліття міжнародна спільнота
прагнула жити за цими принципами, головні з яких – визнання
непорушності кордонів, територіальної цілісності й невтручання у
внутрішні справи інших держав. Навесні 2014 р. Російською
Федерацією ці принципи були порушені, зруйновано світовий
порядок, а Україна не з доброї волі й не за очікуваних обставин
стала ключовим полем геополітичної гри, щоправда, не суб’єктом,
а об’єктом нових політичних процесів.
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Країна, яка добровільно відмовилася від третього у світі
ядерного арсеналу, стала жертвою військової агресії. Після
українського прецеденту подальше провадження політики
нерозповсюдження ядерної зброї та забезпечення правомочності
міжнародних договорів опиняються під загрозою. Імперські
марення керівництва Росії призвели до відкритої військової та
інформаційної агресії проти української держави. Міф про «братні
народи» розбили прикладами автоматів і розтоптали армійськими
чоботами. Агресор продемонстрував власне розуміння «стратегії
добросусідства», яка є нічим іншим, як порушенням міжнародних
договорів і статуту ООН, намаганням зруйнувати територіальну
цілісність та політичну незалежність України за допомогою зброї.
Росія прагне зберегти Україну у сфері власного геополітичного впливу; ослабити її державницький, економічний і культурний потенціал; «знищити в зародку всякий революційний рух на
пострадянському просторі: скомпрометувати, виставити деструктивними й антисоціальними будь-які громадянські дії проти
авторитаризму, будь-які зусилля спрямовані на побудову
демократичної та правової держави»3. Багаторічна бездіяльність і
корумпованість української влади, байдужість політиків до
суспільних перетворень призвели до того, що Україна виявилася
неготовою до відсічі російської агресії.
Саме тому вкрай важливим на нинішньому етапі державотворення є подолання прорахунків етапу минулого. Адже, поряд із
зовнішніми викликами, якими є воєнна агресія з боку Російської
Федерації і анексія частини території нашої країни, перед
державою постають й інші виклики – внутрішньополітичного
характеру. Полягають вони передусім у відсутності одностайності
влади і суспільства щодо визначення основних шляхів їх
подолання.
Зміна цивілізаційного вектора розвитку держави знаходить
дедалі більшу підтримку серед населення. Підтримка ця ґрунтується на розумінні неможливості реалізації сподівань на краще
життя у разі збереження старого суспільного укладу й колишніх
політичних практик. Критично оцінюючи наявну модель організації суспільного життя і порівнюючи її з іншими – європейськими, які довели свою ефективність, український народ посутньо
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здійснив вибір своєї цивілізаційної ідентичності4. Разом з тим,
доводиться визнати, що суспільство змінилося, а політичні
практики, навіть на рівні артикуляції візії шляхів подолання
сучасної кризи, поки що ні.
Євромайдан привів до влади здебільшого політиків з певним
(і не завжди позитивним) управлінським досвідом, набутим,
зокрема, й у період після майдану «помаранчевого». Висновки із
прорахунків того періоду мали б зробити і влада, і суспільство.
Водночас, переважна більшість декларованих раніше та навіть
започаткованих реформ не стали консолідуючим фактором
суспільного розвитку, ефективним інструментом позитивних змін.
Наразі вони здебільшого залишаються проголошеними, затвердженими, але не реалізованими.
Головною перепоною на шляху українських реформ, на наш
погляд, є здебільшого не зовнішньо-, а внутрішньополітичний
фактор. Серед його основних ознак: неконсолідованість еліт,
корумпованість, перманентна, нецивілізована (багато в чому –
аморальна) боротьба фінансово-економічних і політичних груп за
владу, споживацьке ставлення до володіння нею. В результаті
Україна отримала «власну» – недосконалу й суперечливу –
«політику перетворень» як результат неефективних і багато в чому
хаотичних практик. За відсутності чітко артикульованої й
формалізованої стратегії суспільного розвитку, вони набули ознак
«хронічних», і навіть провідних, тенденцій.
Усвідомлення необхідності кардинальних змін мало б
спонукати до об’єднання зусиль влади й суспільства для
узгодженого і спільного подолання проблем державотворення.
Україна отримала «революцію знизу». Водночас, революційні
події мали, переважно, «рефлексивний» характер: відмова влади
від підписання Угоди про асоціацію з ЄС – масові громадські
протести – силове
придушення – масовий
спротив – втеча
Президента. Здавалося б, основна перешкода на шляху до
підписання Угоди подолана. Разом із тим, ні політична опозиція
попередній владі, ні її лідери виявилися не готовими до реалізації
головних гасел Майдану. Отримавши владу із рук революційного
народу, вони виявилися не готовими до кардинальних рішень
щодо реформування старої політико-управлінської системи, до
«революції згори».
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Громадяни, громадянське суспільство довели, що вони готові
бути партнерами для політиків і нової влади, готові до спільних
дій із подолання сьогоденної кризи. І хоча енергія Майдану була
розрахована не на місяці, а на роки, суспільство прагнуло рішучих
і ефективних змін, щонайменше переконаності в тому, що влада
здійснює реальні кроки на шляху докорінного реформування
старої системи.
Відсутність же чіткої артикуляції стратегічного бачення
реформ, їх змісту, основних напрямів і принципів дезорієнтують
громадськість, створюють небезпечні передумови для різновекторного спрямування енергії суспільства. Водночас можновладці
здебільшого виявилися неготовими до ефективних дій за нових
умов, а суспільне єднання поки що не сприймається владою як
ефективний «інструментальний» ресурс. Натомість суспільство
(через громадські інститути та неінституційні об’єднання, єдність
оцінок готовність до спільних дій) такий ресурс створило. Вкотре
конкретними діями випробовується «на міцність» стара система
управління і новий механізм громадської участі у ньому.
Серед небезпечних тенденцій, досі притаманних вітчизняній
політичній і управлінській еліті, є політико-управлінська
прокрастинація – відкладання (уникання) прийняття й реалізації
важливих політичних і управлінських рішень5. Це явище
(прокрастинації) найчастіше зумовлюється відсутністю чіткого й
збалансованого плану дій, а відтак – неготовністю, або ж
небажанням суб’єкта, котрий має прийняти рішення, взяти на себе
відповідальність за його наслідки. Прокрастинатори працюють
хаотично, без плану, лише за умови надзвичайності. В українських
реаліях причиною політико-управлінської прокрастинації є
автаркія владних еліт, котрі розглядають суспільство як ресурс для
забезпечення власного майнового та владного статусу й не
сприймають себе як частину суспільства і, відповідно, не
пов’язують власне майбутнє з майбутнім країни.
Подолання політико-управлінської прокрастинації стає принципово важливою суспільно-політичною й світоглядною
проблемою. Прокрастинація – серед тих небезпек, що можуть
спричинити невдачі на сучасному етапі трансформації через
неузгодженість, непослідовність і хаотичність політики змін. Ця
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непослідовність і хаотичність зумовлюється, передусім, відсутністю чіткої стратегії розвитку. Окреслення європейського її
вектору за нинішніх умов замало. Потрібна розробка ефективної,
збалансованої, організаційно й інтелектуально забезпеченої стратегії розвитку держави. Таким комплексним довгостроковим
планом мала б стати програма розвитку України, основні напрями
якої були окреслені ще у 2014 році під час передвиборчої кампанії
П. Порошенка.
У 2015 році президентська ініціатива здійснення реформ в
Україні була презентована у вигляді програми «Стратегія
реформ – 2020», а згодом – затверджена Указом Президента
України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»6.
Метою реформ визначено досягнення європейських стандартів
життя і гідного місця України у світі. «Стратегія сталого розвитку
«Україна – 2020» передбачає здійснення 62 реформи. З цього
переліку пріоритетними визначено реалізацію восьми реформ:
1) Реформа системи національної безпеки та оборони
2) Оновлення влади та антикорупційна реформа
3) Судова реформа
4) Реформа правоохоронної системи
5) Децентралізація та реформа державного управління
6) Дерегуляція та розвиток підприємництва
7) Реформа системи охорони здоров’я
8) Податкова реформа
і двох програм:
1) Програма енергонезалежності
2) Програма популяризації України у світі та просування
інтересів України у світовому інформаційному просторі.
На жаль, до переліку пріоритетними не увійшла задекларована (серед 62) реформа виборчого законодавства. Обіцянки
проведення виборів народних депутатів України за пропорційною,
із відкритими списками, системою нова влада не дотрималася, і є
небезпідставні побоювання, що чергові вибори за старою
«змішаною» системою вчергове стануть результатом міжпартійних домовленостей.
Окрім визначення переліку пріоритетних реформ, Указом
Президента України визначено 25 ключових показників
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успішності розвитку країни (розділ 4. «Стратегічні індикатори
реалізації Стратегії»).
Документ, який мав стати ключовим щодо визначення
основних напрямів і шляхів реформування країни, викликав
чимало критичних суджень. Зауваження щодо змісту цього
документу й обґрунтованості його положень висловлювалися не
лише політиками-опонентами президента, а й науковцями,
представниками експертного середовища7.
Відомий вітчизняний економіст А. Гальчинський, аналізуючи
зміст стратегії реформ, зауважує «Я аплодую участі представників
інститутів громадянського суспільства в обґрунтуваннях документів, про які йдеться. Але базисні положення стратегії розвитку
держави повинні розроблятися професіоналами. Обґрунтування
перспективи – це найскладніший сегмент економічної теорії та
економічної політики». Науковець справедливо наголошує на
тому, що «метаскладні проблеми не вирішуються засобами
революційної доцільності. Спираючись на революційний
ентузіазм, їх можливо розв’язати лише інструментами професійно
осмислених, системно збалансованих рішень». У світовій практиці
інститути громадянського суспільства інтегруються у відповідний
процес на рівні експертних оцінок і відповідної корекції8.
Критика виявилася небезпідставною. Свідченням цього є
навіть побіжний аналіз реалізації «Стратегії реформ». Зокрема,
«Стратегічними індикаторами реалізації Стратегії» передбачено,
що «у рейтингу Світового банку «Doing Business» Україна посяде
місце серед перших 30 позицій» (індикатор №1). Разом з тим,
станом на 2018 р. в рейтингу легкості ведення бізнесу за
версією Світового банку Doing Business Україна займає 71-е місце
(із 190 країн світу). Для порівняння: Грузія – на 5 місці, Польща –
на 27, Росія – на 35, Казахстан – на 36 місці.
Варто зазначити, що за окремими показниками рейтингу
Світового банку «Doing Business» Україна у 2018 р. і посіла
найгірші місця. Так, за показником підключення приміщення до
систем енергозабезпечення Україна займає 128 місце. Як і торік,
розв’язання цього питання потребує проходження 5 процедур. Не
змінились і витрати часу – 281 день (для прикладу, у Росії, яка
перебуває на 10 місці за цим показником, для практичної реалізації
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підключення витрати часу скоротились з 161 дня у минулому році
оцінки до 83 у цьому році, а Грузія з 4 до 3 скоротила кількість
необхідних процедур). За показником міжнародної торгівлі
Україна отримала в рейтингу 119 місце, в той час коли Польща за
ним займає перше місце9.
Згідно з стратегічними індикаторами реалізації Стратегії
кредитний рейтинг України – Рейтинг за зобов'язаннями в
іноземній валюті за шкалою рейтингового агентства Standard and
poors – становитиме не нижче інвестиційної категорії «ВВВ»
(індикатор №2). Станом на кінець 2018 року, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг
дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній
валютах на рівні «В–» (неінвестеційний клас) зі стабільним
прогнозом10.
Індикатором №3 реалізації Стратегії визначено: «за глобальним індексом конкурентоспроможності, який розраховує Всесвітній Економічний Форум (WEF), Україна увійде до 40 кращих
держав світу». Україна цього року посіла 81 місце серед 137 країн
світу (для прикладу: Росія у цьому рейтингу посіла 38 місце,
Польща – 39). Динаміка показників України за цим індикатором
така: 2012–2013 рр. – 78 місце (із 144 країн); 2013–2014 рр. – 84 (із
148 країн); 2014–2015 рр. – 76 (із 144 країн); 2015–2016 рр. – 79 (із
140 країн); 2016–2017 рр. – 85 (із 138 країн)11.
Громадяни України вважають, що найбільше розвитку країни
заважає корупція. Про це йдеться в результатах загальнонаціонального опитування населення, проведеного Фондом
«Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським
міжнародним інститутом соціології. На думку респондентів,
корупція є найбільшою проблемою, що заважає розвитку нашої
країни – це зазначили 79% населення. Причому, навіть війна на
Донбасі зібрала менше голосів (55%) ніж корупційний фактор12.
Серед індикаторів реалізації Стратегії є й показник сприйняття корупції. Згідно з стратегічними індикаторами Стратегії, «за
індексом сприйняття корупції, який розраховує Тransparency
International, Україна увійде до 50 кращих держав світу»
(індикатор №11). На жаль, за підсумками 2017 року у світовому
Індексі сприйняття корупції (CPI) від Transparency International
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Україна посіла лише 130 місце (зі 180 країн). Таким чином, за
винятком Росії, у рейтингу Тransparency International Україна стала
найкорумпованішою країною Європи (сусіди України у рейтингу –
Гамбія, Іран, М’янма та Сьєрра-Леоне)13.
Очевидно, що досягнення показників індикатора №17
Стратегії («питома вага місцевих бюджетів становитиме не менше
65 відсотків у зведеному бюджеті держави»), вимагає реалізацію
реформи децентралізації. Ця реформа віднесена до пріоритетних, і
варто зазначити – певні зрушення у її реалізації вже є.
Проблема децентралізації стала панівною на теренах української політики одразу після повалення авторитарного режиму на
тлі посилення суспільної інтеграції, єднання української нації у
протистоянні ворогу, захисту територіальної цілісності держави.
Спрямованість на суспільну інтеграцію, формування в Україні
єдиної політичної нації, оптимізацію відносин між центром і
регіонами, розвиток місцевого самоврядування, становлення
громадянського суспільства потребувала й переформатування
управлінської системи, удосконалення системи самоврядування,
посилення ролі громад і розширення повноважень місцевих
органів влади у прийнятті важливих для регіону рішень. Та й
вітчизняний досвід суспільних трансформацій свідчить, що спроби
політико-правових реформ щоразу актуалізують проблему
децентралізації, розвитку системи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади.
У цьому сенсі проект децентралізації (як процес перерозподілу владних компетенцій, передачі функцій від центрального
до регіонального рівня, поява і розвиток нових інституційних
форм, що відповідають новій ролі регіонів у державному
управлінні) мав стати інтегруючим суспільство чинником,
об’єднуючим зусилля влади й громадянського суспільства задля
гармонізації й оптимізації цього процесу і ефективності його
результату. Саме тому чергове прагнення подолання «всевладності» владної вертикалі, надання ширших виконавчих повноважень місцевим радам і органам самоврядування було позитивно
сприйняте суспільством.
Варто зазначити, що Україна першою на пострадянському
просторі, після країн Балтії, зважилася на здійснення реформи
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децентралізації. Для її проведення потрібна була політична воля,
адже важко було відмовитися від принципів управління, що
десятиліттями панували на теренах країни, від принципів, що
дозволяли контролювати практично усі сфери життєдіяльності й
життєзабезпечення, передусім – контролювати й розподіляти
бюджетні кошти.
Одним з індикаторів (№18) Стратегії передбачено, що «частка
проникнення широкосмугового Інтернету складатиме 25 абонентів
на 100 осіб». Натомість в українському законодавстві й донині
навіть не існує офіційного визначення широкосмугового доступу
до Інтернету (ШСД – доступ з високою швидкістю передачі даних
за кількома каналами одночасно), не кажучи вже про конкретні
програми розвитку мереж. Водночас, як стверджують фахівці ІТсфери, показник «25 абонентів на 100 осіб», у порівнянні з
сьогоднішнім показником – 11,8 абонента – може здатись
прогресом.
Насправді ж навіть ця цифра залишить Україну аутсайдером,
оскільки вже сьогодні кількість абонентів фіксованого ШСД на
100 осіб, наприклад, у сусідніх країнах складає значно більше: у
Білорусі – 31, в Угорщині – 27, у Словаччині – 23. Крім того,
навіть показник 11,8 є маніпулятивним і неадекватним стану
речей. В Україні доступність ШСД разюче відрізняється у великих
містах і невеликих селах. Відповідно до даних Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та
інформатизації, 27% абонентів фіксованого ШСД сконцентровано
в Києві, а в столиці разом з областю – понад 30%. При цьому у
столичному регіоні проживає лише 11% населення України14.
Такий стан справ із «проникненням» Інтернету, зокрема в
сільські населені пункти, викликає тривогу, оскільки Президент
України виступив з ініціативою (реалізованою в Законі України
«Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування
у сільській місцевості»15) широкого впровадження в практику
охорони здоров’я телемедицини, передусім – у сільській
місцевості.
Нині в сільській місцевості проживає третина українців – це
майже 14 млн осіб, які, за словами Президента, позбавлені якісних
медичних послуг. Упровадження телемедицини дозволить лікарям
через Інтернет консультувати пацієнтів і звертатися до своїх колег
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за допомогою. Мешканці сіл, за задумом ініціаторів цього проекту,
зможуть розповісти про свої симптоми сімейному лікарю або
терапевту за допомогою Skype, навіть не виходячи з дому. Крім
Skype-консиліуму фахівців і телеметрії (передачі через Інтернет,
наприклад, даних електрокардіографі́ї), пацієнт матиме можливість «домашнього телеконсультування»16.
Хороша, корисна й перспективна ініціатива. Разом з тим,
виникають сумніви у її своєчасності з огляду на те, що, як
засвідчили дослідження Factum Group Ukraine, проведені в травні
2018 р. на всій території України за винятком АР Крим і
окупованих територій Донецької і Луганської областей, серед
користувачів Інтернету (і, здебільшого, не із широкосмуговим, а з
комутованим доступом) переважна більшість (73%) – жителі міст і
лише 27% –сіл і селищ. Крім того, лише 15% серед усіх
користувачів Інтернету – особи старші 55-річного віку. Інтернет
практично недоступний населенню з низьким рівнем доходу –
лише 7% людей з таким рівнем доходу мають доступ до мережі
Інтернет17. Тому подолання цифрової нерівності залишається
актуальним завданням.
Низка індикаторів реалізації Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020» взагалі не фіксується. Так, в аналітичній доповіді
до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради
України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в
2017 році», в частині, присвяченій Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020»18, індикаторів відсутня інформація щодо кожного
четвертого показника із 25. З приміткою «немає даних»
супроводжується згадка про показники за 2016 р. з таких
індикаторів:
№8 – «енергоємність валового внутрішнього продукту складе
0,2 тони нафтового еквівалента на 1000 доларів США валового
внутрішнього продукту за даними Міжнародного енергетичного
агентства»;
№12 – «за результатами опитування рівень довіри
експертного середовища (адвокати, юристи) до суду становитиме
70 відсотків»;
№16 – «середня тривалість життя людини за розрахунками
Світового банку підвищиться на 3 роки»;
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№19 – «75 відсотків випускників загальноосвітніх навчальних
закладів володітимуть щонайменше двома іноземними мовами, що
підтверджуватиметься міжнародними сертифікатами»;
№20 – «Україна візьме участь у міжнародному дослідженні
якості освіти PISA та увійде до 50 кращих держав учасниць такого
дослідження»;
№21 – «Україна разом із Світовим банком розробить показник
добробуту громадян, визначиться з його цільовим значенням та
проводитиме моніторинг змін такого показника».
Як зазначається в «Експертному висновку» щодо системи
моніторингу та оцінки Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»,
підготовленому в рамках проекту Української асоціації
оцінювання (УАО) за фінансової підтримки Національного фонду
на підтримку демократії (NED) США, оцінити за цими
показниками стан із досягненням мети Стратегії неможливо.
Висновок звертає увагу на невизначеність формулювання мети.
По-перше, мета складається з двох різних, неспівставних
компонентів – «європейські стандарти життя» і «провідні позиції в
світі». По-друге, якщо перший компонент можна оцінити, оскільки
Європейський Союз активно впроваджує загальні для всіх країн
Союзу стандарти, то другий оцінити неможливо. Він є радше
мотиваційною словесною формулою, ніж досяжною метою19.
Указом Президента України «Про Стратегію сталого розвитку
«Україна – 2020» (п. 2.) Кабінету Міністрів України доручалося
щороку до 15 лютого затверджувати план дій щодо реалізації
положень Стратегії та щоквартально, до 15 числа місяця, що
настає за звітним кварталом, інформувати про стан виконання
плану дій щодо реалізації положень Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020».
Експертиза засвідчила, що у 2015 р. моніторинг реалізації
Стратегії не здійснювався. У звітності 2016 р. Кабінетом Міністрів
України заходи щодо виконання Стратегії вже не згадувалися,
йшлося тільки про врахування її положень при розробці заходів
Програми дій Кабінету Міністрів України на наступний рік. Тобто,
протягом 2015–2016 рр. відбулося своєрідне заміщення плану
заходів з виконання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.
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Навіть більше, з 2017 р. Кабінет Міністрів України перейшов
на середньострокове планування своєї діяльності20. Наявна у
відкритому доступі інформація про середньострокове планування
дозволяє зробити висновок, що з 2017 р. Уряд не збирався
враховуватиме у плануванні своєї діяльності реалізацію положень
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Водночас, аналіз
нормативних документів центральних органів влади в Україні
засвідчив, що Стратегії стійкого розвитку «Україна – 2020» не
використовуються ними для оцінки ходу виконання жодної із
проголошених реформ та програм.
Поза ефективного впливу залишається Стратегія сталого
розвитку й з боку громадськості, адже Стратегія не передбачає
механізмів участі представників громадянського суспільства в
моніторингу та оцінці цієї Стратегії. В розділі 5 Стратегії («Засоби
реалізації Стратегії (суспільний договір)» визначена сфера відповідальності громадянського суспільства за виконання Стратегії –
контролювати владу, жити відповідно до принципів гідності та
неухильно додержуватися Конституції України та законів України.
Таке формулювання демонструє політичну волю влади до визнання права громадянського суспільства на контроль за владою, однак
не містить конкретизації механізмів такого контролю.
Очевидно, що у 2021 р. будуть можливості проаналізувати й
оцінити досягнення, закладені у перелік «Стратегічних індикаторів
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», тобто – ті показники,
що будуть досягнуті за підсумками 2020 р. й зіставити їх значення
можна з плановими кількісними показниками. Однак, така оцінка
дозволить лише констатувати факти. Можемо констатувати, що
«Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» не став цілеспрямованим, конкретним і дієвим планом досягнення мети.
Ще донедавна ступінь розвиненості держави та її здатності
гарантувати безпеку своїм громадянам визначалися майже
виключно економічними, фінансовими й технологічними чинниками, ефективністю використання природного та трудового
ресурсу тощо. Очевидною була й домінантна тенденція на
досягнення певних орієнтирів шляхом запозичення й освоєння
готових зразків високорозвинених країн.
Така спрямованість й задавала своєрідні параметри не лише
економічного, фінансового, соціального розвитку, а і його
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мотиваційної складової. У цьому сенсі, на наш погляд, поза
увагою залишалися щонайменше два аспекти процесу формування
нового стану суспільства, його позитивного розвитку.
Перший, на наш погляд, визначальний і ключовий аспект –
ціннісно-смисловий – необхідність визначення реформування насамперед як загальнонаціонального соціокультурного та соціально-політичного процесу цілеспрямованої і скоординованої діяльності зі створення нових смислів та цінностей, нової їх системи21.
Другий – суто практичний. Ідеться про пріоритети реформаторських зусиль. Спрямовуючи їх на очевидні й наявні «зразки» (не
нами створені), зосереджуючись на досягненні важливих і
необхідних змін у виробничій, економічній, фінансовій і соціальній
сферах тощо, автори проекту «модернізації» залишали країну, на наш
погляд, без «майбутнього». У цьому полягає сутність
«навздогінності» реформ. Адже прагнення досягти певних (наявних)
орієнтирів – важлива, але малоперспективна справа. В умовах
глобалізації «прорив» (технологічний, соціальний, гуманітарний)
можливий лише у неосвоєних сферах, можливо, у тих галузях, які ще
не сформувалися як перспективні або вже затребувані. Їх пошук і
визначення, створення ще «неіснуючого» можливе лише завдяки
науці. Недооцінка ж цього напряму залишається очевидною.
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в червні
2018 р. провів експертне опитування на предмет оцінки реалізації
реформ в Україні22 На думку переважної більшості опитаних
експертів, хоча можливостей для проведення реформ із наближенням передвиборчого періоду ставатиме все менше, але реформи в
Україні, хоч і з труднощами, все-таки проводитимуться. Водночас
майже кожен четвертий експерт вважає, що вікно можливостей
для реформ найближчим часом майже повністю зачиниться. До
числа найбільших ризиків щодо проведення реформ протягом
найближчого року експерти віднесли, в першу чергу, фактор
концентрації зусиль політиків на передвиборчій кампанії замість
проведення реформ та загальне зростання популізму.
Першочерговими рішеннями та діями влади найближчим часом,
на думку експертів, мають бути сприяння підприємництву й
інвестиціям (проведення податкової реформи, припинення тиску на
малий та середній бізнес, дерегуляція та реформа фіскальної
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системи), активізація боротьби з корупцією, включаючи зміцнення
антикорупційних органів в Україні, та повноцінне завершення судової реформи. Вагома частка експертів також відзначила нагальність
проведення виборчої реформи в Україні (з акцентом на запровадженні пропорційної виборчої системи з відкритими списками).
Презентуючи «Стратегію реформ–2020» Президент держави
наголосив, що головна мета стратегії – членство України в ЄС23. Її
досягнення здатне стати міцним консолідаційним стрижнем
суспільних перетворень. Водночас, варто врахувати, що однією із
характерних ознак нової суспільно-політичної реальності є вкрай
критичне ставлення до (навіть позитивно маркованих) міфологем.
У революційні часи слова, гасла та обіцянки вимагають
негайного прийняття конкретних рішень, ефективної їх реалізації і
швидкої результативності. Безумовно, об’єктивних причин, що
гальмували суспільний розвиток було й залишається чимало.
Разом з тим, риторика, спрямована на «пояснення» цих причин на
тлі невдалих кадрових рішень, неефективності роботи правоохоронних органів (навіть стосовно розслідування резонансних
подій на Майдані), відсутності належного реагування на злочинну
бездіяльність чиновників військового відомства тощо неодноразово ставали підставою невдоволення людей. Показовими у цьому
відношенні є результати моніторингових досліджень (табл. 1,
складено за24, 25).
Таблиця 1.
Відповіді на запитання «Як Ви вважаєте, в цілому, події в Україні
розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?»
У правильному напрямі
У неправильному напрямі
Важко відповісти/не відповіли

05.2013 03.2014 05.2015 02.2016 11.2018
15,4
32,3
14,3
11.6
12.0
65,9
40,7
67,6
73.4
78.0
18,7
27,0
18,1
15
10.0

Джерело: Результати соціологічного опитування, проведеного
Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з
соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 травня 2018 р. в
усіх регіонах України за винятком Криму та окупованої територій
Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2019
респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не
перевищує 2,3%.
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Звернімо увагу, що рівень позитивних оцінок сучасного стану
розвитку суспільства стрімко наближається до «передреволюційних» показників. Результати соціологічного дослідження
засвідчили – понад 70% українських громадян вважають, що
ситуація в Україні розвивається у неправильному напрямку. Люди
не довіряють ні органам влади, ні судам, ні прокуратурі, ні
політичним партіям.
Як засвідчують результати соціологічних досліджень26,
переважна більшість українських громадян, на жаль, не вірить в
успішність реформ, впевненість в їх успіх висловили лише 5%
респондентів, ще 29% сумніваються в їх успішності, проте ще
мають віру в них. Не вірять, але все ж сподіваються на успіх
реформ 38%, а 23% не вірять в успіх реформ зовсім. Динаміка
відповідей респондентів на це запитання наведена в табл. 2.
Таблиця 2.
Відповіді на запитання «Чи вірите Ви
в успіх реформ в Україні?»
Варіанти відповідей
Так, я в цьому впевнений
Загалом вірю, хоча є
сумніви
Загалом не вірю, проте
якась частка надії ще є
Ні, зовсім не вірю в успіх
Важко сказати

Липень
2015
4,8

Травень
2016
5,1

Листопад
2017
5,5

Травень
2018
5,4

25,6

23,8

21,6

29,3

32,2

37,1

26,9

37,6

30,3
7,1

28,1
5,9

39,7
6,3

22,9
4,8

На думку громадян, найбільший опір проведенню реформ
чинять бюрократія, чиновники (39,2%) та олігархи (39%). Значна
частина респондентів також вважає гальмом у проведенні реформ
Уряд (31%) та Президента – 26,3% (табл. 3.) .
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Таблиця 3.
Відповіді на запитання «Як Ви вважаєте, хто є головним
гальмом здійснення в Україні реформ?»
Варіанти відповідей
(не більше п’яти)
Бюрократія, чиновники
Олігархи
Уряд
Президент
Політичні сили, що складають коаліцію більшості у Верховній Раді
Росія
Опозиція (Опозиційний блок та ін.)
Влада на місцях
Правоохоронні органи (прокуратура, суди, міліція)
Політичні сили, що вийшли з коаліції («Самопоміч», «Батьківщина», «Радикальна партія» Ляшка)
Населення
Країни Заходу
Міжнародний валютний фонд
(МВФ), Світовий банк
Громадські організації, волонтери
Вчені, науковці
Інші
Важко сказати

Липень Травень Листопад Травень
2015
2016
2017
2018
44,0
51,5
51,5
39,1

50,6
54,9
38,2
35,6

34,7
34,3
29,0
25.7

39,2
39,0
31,0
26,3

44,5

26,1

20,0

16,7

12,0
17,2
17,5

17,7
15,6
15,9

5,5
11,7
7,4

14,0
13,4
11,2

21,4

10,4

10,6

10,3

7,9

5,3

7,1

2,6
2,4

2,3
4,1

2,2
3,1

5,2
3,3

-

-

-

3,3

0,5
0,5
1,4
6,9

0.6
0,2
1,5
6,6

1.3
1,1
1,6
17,5

2,6
1,7
1,2
14,1

Водночас, значна кількість респондентів покладають свої
сподівання щодо реалізації реформ на Уряд (31,4%) та на
Президента (24,1%). Серед тих, на кого сподіваються в реалізації
реформ, опитані найчастіше згадували також: населення країни
(25%), громадські та волонтерські організації (24,7%), країни
Заходу – 24,7%, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк –
24,2% (табл. 4.).
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Таблиця 4.
Відповіді на запитання «Як Ви вважаєте, хто є головним
рушієм здійснення в Україні необхідних реформ?»
Варіанти відповідей
(не більше п’яти)

Липень
2015

Травень
2016

Листопад
2017

Травень
2018

Уряд
Населення
Громадські організації,
волонтери
Країни Заходу
Міжнародний валютний
фонд (МВФ), Світовий банк
Президент
Вчені, науковці
Політичні сили, що вийшли з
коаліції («Самопоміч»,
«Батьківщина», «Радикальна
партія» Ляшка)
Влада на місцях
Політичні сили, що
складають коаліцію
більшості у Верховній Раді*
Опозиція (Опозиційний блок
та ін.)
Олігархи

32,0
18,5

25,4
22,3

30,0
27,0

31,4
24,9

22,4

19,3

25,6

24,7

11,5

21,6

17,2

24,7

-

-

-

24,2

36,8
8,3

28,0
9,0

28,5
10,4

24,1
15,2

–

14,8

6,9

11,3

9,0

9,4

10,3

10,7

22,1

17,0

10,8

9,5

6,2

8,0

4,5

7,3

6,9

10,9

3,2

6,4

Бюрократія, чиновники

5,5

5,3

1,6

3,0

Правоохоронні органи
(прокуратура, суди, міліція)

3,6

2,4

1,7

2,9

Росія
Інші
Важко сказати

1,3
2,7
22

1,6
5,0
15,5

0,2
1,7
21,4

0,6
1,4
14,9
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Інформативними є результати відповідей на запитання
соціологів «Здійснення реформ, цілком імовірно, може призвести
до тимчасового зниження рівня життя людей. Чи згодні Ви терпіти
певні матеріальні труднощі?». Лише третина населення в тій чи
іншій мірі готові терпіти подальше зниження рівня власного життя
заради кінцевого успіху реформ (табл. 5.).
Таблиця 5.
Відповіді на запитання «Здійснення реформ, цілком імовірно,
може призвести до тимчасового зниження рівня життя людей.
Чи згодні Ви терпіти певні матеріальні труднощі?»
Варіанти відповідей
Так, готовий терпіти скільки треба,
якщо це справді приведе до успіху
країни
Якийсь час готовий потерпіти, але
недовго (не більше року)
Ні, не готовий, бо не вірю в
успішність тих реформ
Не готовий, бо моє матеріальне
становище вже зараз нестерпне
Важко сказати

Листопад 2017

Травень 2018

8,5

8,6

27,9

23,8

25,2

30,0

33,3

32,4

5,2

5,2

Респонденти висловили власну думку щодо пріоритетності
здійснення реформ. Ця ієрархія найважливіших, на думку
опитаних, реформ вже чотири роки поспіль залишається
стабільною: найважливішою є антикорупційна реформа, далі, за
рівнем значущості, йдуть: реформа сфери охорони здоров’я,
пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту,
реформа органів правопорядку (судів, прокуратури, міліції),
люстрація чиновників, реформа армії, зміцнення обороноздатності
країни (табл. 6.)
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Таблиця 6.
Відповіді на запитання «Які з реформ, на Вашу думку,
є першочерговими?»
Варіанти відповідей
(не більше п’яти)
Антикорупційна реформа
Охорони здоров’я
Пенсійна реформа та реформа
системи соціального захисту
Реформа органів правопорядку
(судів, прокуратури, міліції)
Люстрація чиновників (перевірки
та можливі звільнення)
Реформування армії, зміцнення
обороноздатності
Освітня реформа
Податкова реформа
Визначення статусу окупованих
територій Донбасу
Реформа у сфері енергетики
Реформа децентралізації та
регіонального розвитку
Земельна реформа
Реформа виборчого
законодавства
Дерегуляція і стимулювання
розвитку підприємництва та
інвестицій
Реформа державного управління
Конституційна реформа
Реформа державних закупівель
Реформа фінансового сектору
Реформа у сфері ЗМІ (Медіа
реформа)
Реформа управління державною
власністю
Інше
Важко відповісти

Липень
2015
65,2
35,9

Травень Листопад Травень
2017
2018
2016
55,7
59,5
58,0
33,4
44,3
46,5

39,9

29,1

35,8

43,6

58,0

40,1

33,8

31,8

28,8

20,1

22,2

29,3

30,9

24,0

21,0

21,5

11,9
21,5

10,1
16,8

18,4
9,7

16,4
12,6

20,0

12,9

11,5

18,7

–*

11,3

6,9

11,5

17,8

10,2

6,8

14,9

8,1

10,9

6,7

11,2

14,0

9,0

9,3

18,4

14,0

10,3

8,3

9,0

–*
–*
–*

11,7
8,1
2.0
8,4

6,5
4,7
2,7
4,3

8,1
7,6
4,5
6,6

1,2

1,5

1,5

1,4

–*

5,7

3,1

5,6

1,2
4,6

1,1
10,9

2
8,3

1,0
4,9

–* В опитуванні 2015 року цього варіанту відповіді не було.
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Проте, як засвідчують результати опитування, з усіх проголошених реформ респондентами відносно успішними було визнано
лише (див. табл. 7.) пенсійну реформу (6,7%), та реформування
Збройних Сил України 6,5%), реформу охорони здоров’я (6,0%).
Таблиця 7.
Відповіді на запитання «А які з цих реформ,
на Вашу думку, здійснюються успішно?»
Варіанти відповідей
Пенсійна реформа та реформа системи
соціального захисту
Реформування армії, зміцнення обороноздатності
Охорони здоров’я
Реформа децентралізації та регіонального
розвитку
Антикорупційна реформа
Освітня реформа
Реформа органів правопорядку (судів,
прокуратури, поліції)
Люстрація чиновників (перевірки та можливі
звільнення)
Реформа державного управління
Реформа виборчого законодавства
Визначення статусу окупованих територій
Донбасу
Реформа у сфері ЗМІ (медіа реформа)
Податкова реформа
Реформа у сфері енергетики
Реформа державних закупівель
Реформа управління державною власністю
Конституційна реформа
Дерегуляція і стимулювання розвитку
підприємництва та інвестицій
Реформа фінансового сектору
Земельна реформа
Інше
Важко відповісти
Жодна
Не відповіли

Листопад Травень
2017
2018
9,1

6,7

4,9
2,0

6,5
6,0

2,7

5,8

2,9
4,7

4,2
3,8

3,1

3,7

0,3

2,4

0,3
0,2

1,0
1,0

0,5

0,6

0,1
0,2
0,1
0,3
0,1
0,2

0,6
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2

0,1

0,2

0,1
0,4
0,7
58,1
19,2
-

0,2
0,1
16,3
40,5
13,6
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Лише 10,5% опитаних задоволені станом інформування
Урядом суспільства про свою роботу та реформи. Натомість, на
думку 47,2% громадян (на 9% більше, ніж у 2017 році),
інформація, яку дає уряд, часто не відповідає дійсності, 30%
вважає, що такої інформації замало і ще 25% нарікають на її
незрозумілість (табл. 8.).
Таблиця 8.
Відповіді на запитання «Як Ви оцінюєте
стан інформування урядом суспільства про свою
роботу та реформи?»
Варіанти відповідей
Липень Травень Листопад Травень
(не більше двох)
2015
2016
2017
2018
Інформації достатньо, і вона
зрозуміла. Якщо людина хоче,
то вона має можливість
8,9
5,1
6,9
10,5
розібратися, що робить уряд і
які реформи проводить
Інформації про роботу уряду та
реформи багато, але вона
24,4
22,1
31,1
25,0
незрозуміла звичайній людині
Інформації недостатньо.
Людина не має можливості
28,1
34,1
30,7
30,0
розібратися, що робить уряд і
які реформи проводить
Інформація, яку уряд дає про
свою роботу і реформи, не
39,2
38,7
38,3
47,2
викликає довіри, бо часто не
відповідає дійсності
Інформацією про роботу уряду
і реформи мають цікавитися
фахівці. Це все заскладно, щоб
12,2
12,8
7,7
9,3
розповідати всьому
суспільству
Важко відповісти
6,2
7,9
6,8
4,1
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Більшість населення України (65%) вважає, що держава
повинна надавати максимум безкоштовних послуг – освіта,
медицина, пенсія, навіть якщо доведеться збільшити податки, не
згодні з цим – 23%. І лише меншість (21%) підтримує протилежну
позицію – що потрібно мінімізувати роль держави, зменшуючи
податки для людей, які здатні самі платити за освіту, медицину,
накопичувати пенсію.
Результати соціологічного опитування засвідчили, також, поперше, значну відчуженість громадян України від процесу її
реформування, а по-друге – високий рівень патерналізму, потреби
опіки та піклування з боку держави – 77,4% населення вважає, що
більшість людей в Україні не зможе прожити без постійної
турботи та опіки з боку держави, протилежну точку зору поділяє
лише 13,3%.
Військова агресія сусідньої держави, прагнення миру і доконечної перемоги над чинною досі системою правління проявилися
у громадянській мужності й самовідданості, готовності до протистояння зовнішнім загрозам і внутрішнім викликам. Країна продовжує жити у вимірах революційного часу, зіставляючи владну
риторику із діями влади. Громадський контроль за цими діями
посилюватиметься. За відсутності дієвих інститутів такого контролю, ефективної комунікації із громадськістю, вимоги до влади
часто набувають стихійних протестних форм – масових акцій,
пікетів органів центральної та місцевої влади, перекриття шляхів
сполучення, народного суду через сміттєві контейнери тощо.
В умовах низької ефективності правоохоронної системи та
корумпованості системи судової працюють закони вулиці. Коли
держава не в змозі навести порядок, люди звертаються до
радикальних дій, демонструючи недовіру органами державної
влади, зневіру у справедливість суду, керуючись власними
уявленнями про належне, покладаючись на себе, або ж на
допомогу радикальних позазаконних формувань.
Адже насправді соціально-політична напруга і невдоволеність
чинною й нині практикою державного управління нікуди не
поділися. Під впливом, передусім, зовнішньої військової агресії,
вони (напруга і невдоволеність) просто відтермінувалися, набули
інших форм і перейшли у фазу очікування й «передготовності». На
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відміну від соціально-психологічного стану напередодні Майдану,
нинішній характеризується значно нижчим порогом «страху» і
непевності й значно вищим ступенем натхнення й упевненості, що
зумовлені усвідомленням сили і можливостей громадського
впливу.
Одним із надбань Майдану є сформована соціальнопсихологічна установка мас щодо певних способів дії (атитюд «до
ситуації» – за М. Рокичем). Тобто, у масовій свідомості
сформувалося уявлення про певний ефективний спосіб дії у
ситуації, коли влада не виконує обіцянок, коли її дії й рішення не
відповідають суспільним очікуванням і коли його (очікування)
ресурс вичерпано. Саме у цьому контексті громадським,
експертним середовищем і засобами масової комунікації
артикулюється побоювання третього Майдану.
Зовнішня військова загроза, внутрішньополітичні протистояння, стрімкі світоглядні зміни, що відбуваються у масовій
свідомості, визначають нову соціально-політичну реальність. За
цих умов цінності наповнюються новим змістом, відбуваються
кардинальні зрушення в системі ціннісних орієнтацій. Ця ціннісноорієнтаційна домінанта сув’язна із суспільно-політичними
змінами. З одного боку, ця домінанта опосередковується ними, з
другого – опосередковує їх. Нинішня їхня основа, – боротьба за
незалежність і суверенітет країни. Разом з тим, тимчасове
«заміщення» у структурі базових цінностей соціальних її
складових цінностями «миру» і «держави» невідворотно з часом
актуалізує їх у новій, «вищій» якості.
Визначальним, ключовим механізмом процесу суспільної
консолідації є мотиваційно-смисловий фактор (сукупність
внутрішніх і зовнішніх рушійних сил) як спонукання до
діяльності, визначення її меж і форм. Саме мотиви та смисли
спрямовують і орієнтують на досягнення певних цілей –
особистісних і суспільних. Аналіз сучасної політико-управлінської
практики, її змісту і форм – прийнятих рішень (насамперед,
кадрових призначень), процесу і риторики передвиборчих
кампаній свідчить про недооцінку мотиваційно-смислового
фактора в комунікації з громадськістю.
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Проблеми, що у часи тяжких випробувань «відійшли» на
другий план, – зростання цін, невиплата заробітних плат,
безробіття, соціальна незабезпеченість, проблеми охорони
здоров’я тощо згодом знову визначатимуть порядок денний
суспільно-політичного життя. Після трагічних подій Майдану,
анексії частини території країни, втрат під час військових дій
ключовим критерієм оцінки якості державного менеджменту буде
поняття «справедливості».
У цьому сенсі вкрай важливим є формування у масовій
свідомості розуміння причин і наслідків сучасних явищ і процесів,
визначення перспектив і шляхів їх подолання. Відкритість,
прозорість і послідовність нової влади будуть визначальними у
збереженні суспільної єдності, мобілізації на подолання наслідків
суспільно-політичної кризи.
Небезпечна тенденція зростання правового нігілізму може
призвести до потреби суспільства в «сильній руці». Можливе
застосування новою владою старих, прийнятих попереднім
режимом практик є вкрай небезпечним для української
державності. Спокуса піти найпростішим шляхом і реалізовувати
реформи, від яких насамперед постраждають звичайні громадяни,
а не олігархи, може призвести до чергових масових протестів
проти влади незалежно від того, у чиїх руках вона перебуватиме.
Зрозуміло, що за нинішніх умов стрімкого розвитку зовнішньо- і внутрішньополітичних подій, необхідності оперативного та
результативного розв’язання нагальних, часто болючих, проблем,
пов’язаних із ними, досить складно зосередиться на виробленні
довгострокової й навіть середньострокової перспективи. Але без її
формування й інтеграції масовою свідомістю, її інтеріоризації як
внутрішньо сприйнятого плану дій національна консолідація
неможлива. Крім того, «закритість» влади в розробці стратегій
реалізації реформ, «несподіваність» рішень особливо у напрямах,
що безпосередньо стосуються соціально статусних сфер –
пенсійної, трудової, житлово-комунальної, здоров’я, освіти тощо,
здатна викликати не лише хвилі протестів, а й переоцінку ролі
держави та міри її відповідальності перед суспільством і людиною
за свою діяльність.
Очевидно, що не кількістю реформ визначатиметься їх
ефективність, а дієвістю мотивів їх реалізації й здобутими
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результатами. Як зазначав із притаманною йому емоційністю К.
Бендукідзе, «якщо найближчим часом не провести кардинальні
реформи, то Україна як держава в нинішніх кордонах може
перестати існувати»27.
Звичайно, за нинішніх умов українські управлінці вимушені
оперативно розв’язувати найгостріші проблеми соціальноекономічного характеру, найактуальніші безпекові питання,
зрештою, збереження соціуму й забезпечення його рівноваги.
Разом з тим, ключовим, на наше переконання, завданням
сьогодення є всебічний аналіз реалізації чинної стратегії суспільного реформування і з урахуванням цього аналізу уточнення
шляхів, методів і форм здійснення стратегії реформ.
У нашому розумінні, стратегія суспільного розвитку – це
світоглядно обумовлена сукупність поглядів, оцінок та принципів,
які визначають загальне бачення шляхів розвитку; достатньо
абстрактний, довгостроковий, максимально загальний (недеталізований), послідовний, конструктивний, раціональний, підкріплений
ідеологією, стійкий до невизначеності умов середовища план
досягнення успіху. Реалізація такого плану передбачає забезпечення перетворення абстрактного у конкретне через деталізацію,
пошук і апробацію засобів, постійний моніторинг, аналіз
внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на зміст, його коригування
тощо. Виходячи із цих уявлень, виокремимо, щонайменше, три
сутнісні ознаки стратегії суспільного розвитку.
1. Стратегія – найзагальніша світоглядна раціональна картина
(уявлення) майбутнього та загальний вектор його досягнення.
2. Стратегія – своєрідна матриця, що містить сукупність віри,
переконань, цінностей і, водночас, – засобів й інструментів
досягнення мети.
3. Стратегія – легітимований загальновизнаний і загальноприйнятний зразок («нормативний» шаблон) для розв’язання
поточних завдань, їх відповідності стратегічній меті.
Іншими словами, стратегія суспільного розвитку – це
своєрідна надідея, амбітний план-проект майбутнього, пов’язаний
з оцінкою сьогоднішніх (стартових) позицій, потенціалу,
можливостей, ресурсів і загроз. Це план, пов’язаний із прогнозом
стратегії розвитку інших країн і співвіднесення з їх стратегічними
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цілями. Нарешті, стратегія – це передбачення шляхів глобального
розвитку, цивілізаційного поступу і нашого місця в ньому. Коли
йдеться про стратегію, йдеться, передусім, про майбутнє. Багато в
чому – ірраціональне, багато в чому міфологічне, оскільки
стратегія – не лише ідеальна форма для проектування майбутнього, а й актуальна діяльність, наповнена змістом. Наявність
універсальної ідеї (надідеї) – фундаментальна і ключова складова
державної стратегії розвитку. Вона має бути, з одного боку,
простою і зрозумілою, з другого – «символічною» і у свідомості
людей безпосередньо пов’язаною із «соціальним часом».
Очевидно, що реалізація стратегії суспільного розвитку
ускладнюється впливом низки несприятливих, хоча й об’єктивних,
факторів: зовнішня агресія і необхідність концентрації сил на її
подоланні, брак можливостей швидкого й ефективного розв’язання економічних, фінансових, соціальних проблем тощо. Разом з
тим, країна отримала чи не найважливіший ресурс державотворення – консолідоване, мобілізоване на досягнення мети
суспільство.
Для розробки та реалізації стратегії необхідно створювати
певні групи інтересів. Чи не вперше в сучасній історії суспільного
розвитку роль такої «групи» може відіграти саме громадянське
суспільство. Без стратегічного мислення в політиці й в державному управлінні, без усвідомлення нових смислів (як сукупності
цінностей, корегування потреб, нових вимірів проективної
діяльності, означення мети та підпорядкованості засобів її
досягненню) навіть таке бажане підписання Угоди про асоціацію з
ЄС може залишитися лише «заявкою» на реалізацію нашою
країною свого стратегічного вибору.
Невідворотно перед суспільством постануть нові виклики,
пов’язані із внутрішньополітичними процесами та зовнішньополітичними загрозами, пошуком шляхів загальнонаціональної
консолідації, подолання політичного спротиву. Разом з тим, без
об’єктивного погляду на суспільно-політичну дійсність, без
чіткого усвідомлення образу майбутнього і визначення ефективних шляхів суспільної консолідації, які уможливлять досягнення
поставлених цілей, наша держава, наше суспільство і всі ми
приречені на нескінченність спроб і помилок. В українському ж
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випадку ця нескінченість – це повторюваність революцій і
контрреволюцій, романтичних спроб змінити життя тут і негайно
та, на жаль, кривавих розплат за політичні помилки. Саме тому
лише об’єктивна оцінка сучасного суспільного стану, осмислення
ціннісних основ його розвитку, сутності суперечностей, можливостей і перспектив їх подолання з урахуванням внутрішніх і
зовнішніх викликів може бути основою розробки й реалізації нової
стратегії розвитку та її суспільної легітимізації.
В основі суспільного розвитку суверенної й демократичної
країни є внутрішня соціально-політична інтеграція, а її результатом і водночас засобом суспільного поступу, одним із механізмів
зміцнення державного суверенітету – формування сучасної
політичної нації. Нині Україна стоїть перед необхідністю докорінних політичних, економічних і соціальних трансформацій. Процес
формування
заснованого
на
демократичних
принципах
громадянського суспільства дається нелегко. Однак український
народ вистояв у боротьбі за власну гідність. Зітнувшись з
випробуваннями, він усвідомив свою силу і здатність самостійно
творити історію – історію багатонаціональної, багатоконфесійної,
але толерантної, миролюбної європейської країни.
Згуртування суспільства і рівень його ціннісно-орієнтаційної
єдності визначається не лише масштабністю цілей, але й
узгодженням шляхів їх досягнення. Вкрай важливим у цьому сенсі
є демонстрація єдності політичних еліт, широке і відкрите
обговорення проблем і напрямів подолання кризових явищ,
зокрема у соціально-економічній сфері. Долучення громадян до
процесу прийняття рішень, конструювання суспільно-політичної
реальності, з одного боку, здатне об’єднати зусилля громадянського суспільства задля досягнення цілей розвитку, з другого –
піднести відповідальність влади.
Виокремлення особливостей та політологічний аналіз
здійснення суспільно-політичних реформ в Україні уможливлюють певні висновки, а також окреслення можливих напрямів,
шляхів і форм вдосконалення цих процесів. Серед них, на нашу
думку, можуть бути такі.
1. Головною перепоною на шляху українських реформ
здебільшого є суперечності внутрішньополітичного характеру.
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Першочерговими рішеннями та діями влади найближчим часом
мають бути:
– проведення
податкової
реформи,
що
сприятиме
підприємництву й інвестиціям;
– розробка конкретних заходів з дерегуляції та реформа
фіскальної системи;
– активізація боротьби з корупцією, зміцнення антикорупційних органів, повноцінне завершення судової реформи;
– здійснення, до початку кампанії виборів народних депутатів
України, виборчої реформи в Україні, запровадження
пропорційної виборчої системи.
2. В контексті сучасних суспільно-політичних процесів, необхідності протистояння зовнішній воєнній загрозі, необхідним є
розроблення комплексу заходів, спрямованих на попередження й
подолання проявів сепаратизму в окремих регіонах України,
налагодження й гармонізації міжетнічних і міжконфесійних відносин.
Ключова роль у цьому процесі належить реформуванню
механізмів, оптимізації структури та функцій державного управління як організаційно-політичної основи державного устрою,
ефективної реалізації реформи децентралізації, удосконалення
законодавчого його забезпечення, унормування певних суперечностей у взаємодії державних адміністрацій з об’єднаними
територіальними громадами.
3. Переважна більшість українських громадян поки що не
вірить в успіх започаткованих реформ. Заходи, що здійснюються в
межах реформ і безпосередньо стосуються соціальноекономічного становища громадян не мають широкої підтримки з
боку населення – здебільшого люди не розуміють їх цілі й
очікувані результати. Громадяни мало інформовані про мету
реформ, не співвідносять їх здійснення з якістю власного життя.
Необхідною є широка, у доступній формі, роз’яснювальна робота з
метою висвітлення перспектив реалізації реформ.
Центральним органам виконавчої влади, які покликані
здійснювати державну інформаційну політику (Державний комітет
телебачення і радіомовлення України, Державний комітет зв’язку
та інформатизації України, Національна рада України з питань
телебачення та радіомовлення), а також Комітету Верховної Ради
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України з питань свободи слова та інформації й Головному
управлінню інформаційної політики Адміністрації Президента
України у взаємодії з консультативно-дорадчими органами (Рада з
питань інформаційної політики при Президентові України,
Міжвідомча комісія з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України)
та громадськими формуваннями, за безпосередньої участі
провідних вітчизняних ЗМІ, необхідно розробити цілісну
концепцію інформаційного забезпечення реформ в Україні.
4. Важливим аспектом, в контексті реалізації Стратегії сталого
розвитку «Україна – 2020» є моніторинг реалізації Стратегії, як це
передбачено Указом Президента України «Про Стратегію сталого
розвитку «Україна – 2020». Забезпечити інформування
громадськості про стан виконання плану дій щодо реалізації
положень Стратегії сталого розвитку. За участю науковців, варто
проаналізувати, скоригувати й уточнити показники індикаторів
реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».
Кабінету Міністрів України здійснити заходи щодо
узгодженості положень й індикаторів Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020» та їх синхронізації з середньострокове
планування своєї діяльності. Міністерству економічного розвитку і
торгівлі України, відповідальному за щоквартальне інформування
Адміністрації Президента України про стан реалізації положень
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», доцільно вжити
заходів для розміщення цієї інформації у відкритих джерелах.
5. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади передбачити використання Стратегічних індикаторів
реалізації Стратегії стійкого розвитку «Україна – 2020» в
комплексних галузевих програмах діяльності, а також ввести
Стратегічні індикатори до показників виконання цих програм з
метою моніторингу та можливості подальшого узагальнення.
6. Інститутам громадянського суспільства ініціювати внесення
змін до розділу 5 («Засоби реалізації Стратегії (суспільний договір)»
Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» в частині визначення механізмів участі представників
громадянського суспільства в моніторингу та оцінці цієї Стратегії.
7. Інформаційний, освітній, комунікативний, організаційнополітичний ресурси держави мають бути спрямовані на
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формування суспільно значущих цінностей, смислів, образів
майбутнього як необхідної умови ціннісно-орієнтаційної єдності
українського суспільства. У цьому сенсі вкрай важливим є
формування у масовій свідомості розуміння причин і наслідків
сучасних явищ і процесів, визначення перспектив і шляхів їх
подолання. Відкритість, прозорість і послідовність влади будуть
визначальними у збереженні суспільної єдності, мобілізації на
подолання соціально-політичної кризи й ефективного здійснення
реформ. Відсутність чіткої артикуляції стратегічного бачення
реформ, їх змісту, основних напрямів і принципів дезорієнтують
громадськість, створюють передумови для різновекторності
прикладання енергії суспільства.
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МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Однією з найбільш суперечливих реформ чинної влади й
одним із найскладніших пунктів Коаліційної угоди є децентралізація влади в Україні. Очільники держави називають децентралізацію однією із найголовніших та найуспішніших реформ України.
Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації
влади передбачала перебудову моделі управління в державі,
створення ефективної системи територіальної організації влади
відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування. Під децентралізацією вбачалася передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого
самоврядування. Так, аби якомога більше повноважень мали ті
органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна
реалізовувати найбільш успішно1. На четвертому році реалізації
процесу визначена «головна мета децентралізації – це надання
якісних послуг населенню, а об’єднання громад – це інструмент
досягнення цієї мети»2.
Децентралізація потребує не лише зміни Конституції,
створення законодавчої бази здійснення реформи, врахування
європейського досвіду, а й тісного взаємозв’язку з іншими
реформами. На думку директора представництва Фонду імені
Фрідріха Еберта в Україні Штефана Мойзера, децентралізація не
буде ефективною без посилення системи балансів і противаг, без
справді незалежних Конституційного суду та судової системи, без
компромісу між повноваженнями парламенту та президента, і без
змін Конституції кожні п’ять-шість років3.
В українському політикумі та оцінках зарубіжних політиків
спостерігається різне розуміння процесів децентралізації. Одні
сприймають децентралізацію як інструмент протидії гібридній
агресії з боку Росії. Наприклад, голова Верховної Ради України
А. Парубій стверджував, що «Шлях децентралізації став асиметричною відповіддю на зовнішні загрози та внутрішні виклики.
Децентралізація по-українськи в її нинішньому втіленні – це не
лише тверда воля вийти з кремлівської матриці побудови ієрархії
влади, це зшивання всього різноманітного українського простору
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через поєднання сотень спроможних громад з усіх регіонів
України»4. Інші розглядають її як «миротворчий інструмент»: «По
ідеї децентралізація влади може і повинна стати не тільки
інструментом ефективного державного управління, а й миротворчим інструментом» (Ванне Гаэтан)5. Профільний міністр визначає
її як «реформу, яка збереже та об’єднає країну» (Г. Зубко). Ще
більш спрощено, а ймовірно, практичніше розглядає реформу
очільник уряду В. Гройсман: «Таке об’єднання означає нормальне
медичне якісне обслуговування, дошкільна освіта – доступ до
дитячих садочків, школи, інфраструктура. В цьому результат
децентралізації»6. А. Ткачук, якого називають ідеологом децентралізації влади, визначав децентралізацію як «інструмент розвитку
країни, який забезпечує людям створення безпечного, комфортного для проживання середовища7. На думку Надзвичайного і
Повноважного Посла США в Україні Джеффрі Пайєтта, «децентралізація зміцнить українську демократію та завершить процес
побудови нової країни, який почався на Майдані»8. Різне сприйняття певною мірою сприяє багатоваріантним підходам реалізації
процесу децентралізації.
Децентралізація була впроваджена з ініціативи уряду, як
альтернатива федералізації. Був підготовлений курс «Децентралізація в Україні – теорія та практика» за участю Прем’єр-міністра
України В. Гройсмана. Розглядаючи децентралізацію в українському вимірі передбачалося проаналізувати відмінності між
різними підходами до децентралізації різних гравців, як в Україні,
так і за її межами через федералізацію, регіоналізацію, муніципалізацію. Показати децентралізацію, як вихід з «кремлівської
матриці», враховуючи Мінські домовленості та «особливий статус
окремих територій»9.
Інформативне забезпечення процесу реформи здійснював
державний сайт «Децентралізація в Україні». Метою створеного
для висвітлення та реалізації реформи «Моніторингу процесу
децентралізації та реформування місцевого самоврядування» мало
бути висвітлення не лише сильних сторін реформи та її досягнень,
а й виявлення тенденції, які потребують аналізу і, за необхідності,
корегування. Однак, у більшості випадків Моніторинг демонстрував успіхи процесу децентралізації, уникаючи проблем її
здійснення, які були у кожному регіоні.
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Тема процесу децентралізації від 2014 р. постійно перебуває у
фокусі політиків, експертів, європейських партнерів та вчених і є
топ-темою Інтернет ресурсів, ЗМІ та різноманітних проектів. За
роки реалізації процесів децентралізації сформовані і активно
функціонують інституції, які забезпечують інформаційний та
методичний бік реформи. Коротко зупинимося на їх діяльності.
Офісом Національної ради реформ у вересні 2015 р. з метою більш
повного відображення реформ був ініційований проект «Моніторинг сприйняття прогресу реформ». Була розроблена концепція
проекту, яка передбачала серед іншого вимірювання громадської
думки із загальних питань довіри до органів влади, поінформованості та прогресу реформ. Вимірювання відбувається щомісячно.
Багато проектів здійснюється за підтримки Європейського
Союзу та зарубіжних країн. Одним з проектів в рамках широкої
програми швейцарської підтримки реформ в Україні, яка володіє
величезним досвідом забезпечення місцевої автономії і самоврядування стала програма DESPRO. Під патронатом швейцарських
експертів і з використанням швейцарського досвіду ще з 2006 р.
здійснюється пошук і знаходження для України прийнятного
формату децентралізації влади і передачі більших повноважень в
регіони. Дослідження DESPRO продемонструвало, що період осені
2014 весни 2015 рр. громадська обізнаність щодо децентралізації
змінилася з «намагання зрозуміти, що таке децентралізація» (восени 2014 р.) на «те, як її впроваджуватимуть» (навесні 2015 р.)10.
DESPRO започаткувала Школу місцевого самоврядування у
2014 р., яка упродовж років реформи працює на поглиблення
знання учасників децентралізації щодо процесів об’єднання
територіальних громад та їх діяльності у нових умовах.
У рамках проекту «Посилення коаліції Реанімаційного Пакету
Реформ»*, який здійснюється Центром демократії та верховенства
права вийшла праця «Реформи під мікроскопом (станом на квітень
*

Реанімаційний Пакет Реформ (РПР) – найбільша коаліція провідних
громадських організацій та експертів України, які об’єдналися заради просування
та імплементації реформ в Україні. РПР функціонує як координаційний центр для
83 неурядових організацій та 22 експертних груп, котрі розробляють, просувають
і контролюють реалізацію реформ. І кількість учасників платформи постійно
зростає (Детальн: Про нас.URL:https://rpr.org.ua/about-us/)
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2017 р.)» (К., 2017). Видання містить аналіз основних завдань, які
стоять перед Україною на шляху інституційних, економічних і
соціальних реформ, стан їх нормативно-правового забезпечення та
імплементації упродовж 2016 – початку 2017 рр.
За підтримки International Alert* і фінансування Європейською
Комісією експерти Українського незалежного центру політичних
досліджень у серпні 2017 р. підготували звіт під назвою
«Децентралізація в Україні: досягнення, надії і побоювання», який
містив аналіз інформації, зібраної під час фокус-групових
досліджень та інтерв’ю.
Проект «Підтримка розвитку громади зсередини» здійснюється Українським інститутом міжнародної політики у партнерстві з
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України за підтримки проекту Українська ініціатива зміцнення громадської довіри (UCBI), що
фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)
та Національного Фонду на Підтримку Демократії (NED).
Різноманітними експертними центрами здійснювалася колосальна робота з розробки методики проведення децентралізації
влади. Теоретичне та методичне підкріплення реформи її творці
здійснювали за допомогою практичного посібника «Формування
спроможних територіальних громад» та шести модулів: Типовий
статут територіальної громади та Примірне положення про старосту», «Процедурні питання організації роботи органів місцевого
самоврядування об’єднаної територіальної громади», «Організація
роботи виконавчих органів місцевого самоврядування. Примірні
положення структурних підрозділів», «Алгоритм основних дій з
реорганізації органів місцевого самоврядування», «Стратегічний
план розвитку громади», «Відповіді на проблемні питання»11. Усі
ці підручники були у вільному доступі.
Експерти Центрального офісу реформ при Міністерстві
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України підготували методичні рекомендації «Відповіді на актуальні запитання щодо реалізації Закону України «Про
співробітництво територіальних громад».
*

InternationalAlert– незалежна міжнародна організація, діюча програма по
всьому світу для вирішення конфліктів.
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Теоретичні напрацювання доповнювалися емпіричним матеріалом. Під час експертного форуму «Децентралізація – заручник
політичного саботажу та відсутності ефективних комунікацій»
(5.09.2016) йшлося про перші успіхи впровадження реформи, а
також джерела спротиву децентралізації12. Регулярно проводилися
навчання, різноманітні фокус-групи, консалтинг з розробки й
актуалізації місцевих стратегій розвитку, підготовки планів
реалізації та моніторингу стратегій, тематичні онлайн-навчання,
експертно-консультативна підтримка, тренінги.
У передвиборчих програмах 2014 р. Політичної партії
«НАРОДНИЙ ФРОНТ», ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»,
Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», Політичної партії
«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК», Радикальної Партії Олега Ляшка, Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» відсутні чіткі та вимірювані обіцянки щодо децентралізації влади.
Новостворена Верховна Рада України восьмого скликання
створила коаліцію і затвердила текст Коаліційної угоди. У VII розділі «Децентралізація та реформа публічної адміністрації» зазначалося, що «Ми забезпечимо формування системи державної
влади та системи органів місцевого самоврядування з метою
ефективної реалізації прав громадян, надання на належному рівні
публічних послуг, відповідального управління об’єктами державної і комунальної власності, у тому числі шляхом розширення прав
і повноважень місцевих громад»13. У Коаліційній угоді децентралізації присвячено 72 пункти. Понад те, в парламенті восьмого
скликання від початку роботи спостерігався спротив децентралізації з боку окремих політичних сил, особливо це проявлялося
під час ухвалення державного бюджету. Іншою важливою проблемою було не призначення або відтермінування чи навіть ігнорування/саботаж місцевих виборів Центральною виборчою комісією
в територіальних громадах, які об’єдналися. Принагідно зазначу,
що з оновленням складу Центральної виборчої комісії ситуація не
змінилася. Обидві ці тенденції, і в у парламенті і у Центральній
виборчій комісії спостерігалися упродовж 2014–2018 рр.
Створення законодавчого підґрунтя реформування територіальних громад розпочалося 1 квітня 2014 р., коли Кабінетом
Міністрів України було прийнято «Концепцію реформування
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місцевого самоврядування та територіальної організації влади».
Метою було визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної
організації влади для створення і підтримки повноцінного
життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та
доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого
народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах
життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів
держави та територіальних громад14. 18 червня 2014 р. Кабінет
Міністрів України ухвалив розпорядження №591-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні». Згідно плану було внесено зміни до Бюджетного та
Податкового кодексів України, «в частині децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого
самоврядування»15, що стало першим етапом бюджетної децентралізації. Верховна Рада України 26 листопада 2015 р. ухвалила
зміни до Бюджетного кодексу щодо особливостей формування та
виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад. Акцентуємо увагу на тому, що закладати гроші до державного бюджету
на допомогу громадам можна лише на основі перспективного
плану. Зміни до Бюджетного кодексу стали підґрунтям для
стимулювання громад до об’єднання та підвищення їхньої спроможності через механізм переходу бюджетів об’єднаних громад на
прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.
Згідно підписаного тексту Коаліційної угоди обіцянки в сфері
фінансової децентралізації мали бути виконанні в І кварталі
2015 р. Місцеві бюджети за останні роки зросли на 123,4 млрд грн:
з 68,6 млрд в 2014 до 192 млрд грн в 2017 р. Частка місцевих
бюджетів у зведеному бюджеті України постійно зростала і на
кінець 2017 р. склала 51,2 % (у 2015 р. – 45,6%)16.
На загальнодержавному рівні діє механізм підтримки об’єднаних територіальних громад, який представлений джерелами державної підтримки: субвенція на соціально-економічний розвиток
(енергозбереження, будівництво, газифікація, придбання обладнання до ремонту доріг та погашення заборгованості місцевих
бюджетів), Державний фонд регіонального розвитку, субвенція на

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

149

інфраструктуру об’єднаних територіальних громад, субвенція на
розвиток медицини у сільській місцевості, коштами на
будівництво шкіл, дитячих садочків, доріг, футбольних полів. Цей
механізм функціонує з 2015 р.
Однак, незважаючи на прийнятті документи спостерігалося
різне розуміння учасниками парламентської коаліції «належного
ресурсного забезпечення місцевого самоврядування». Найбільшим
опонентом урядової реформи була фракція політичної партії ВО
«Батьківщина», представники якої стверджували, що від децентралізації найбільше втратять представники сіл, селищ та міст районного підпорядкування, яких стимулюють до об’єднання громад
шляхом переважно обмеження доступу до трансфертів та
нульовим нормативом податку на доходи фізичних осіб17.
У контексті законодавчого забезпечення процесів децентралізації на початку 2015 р. Верховна Рада України ухвалила Закон
«Про засади державної регіональної політики», в якому визначила
мету, основні принципи та пріоритети державної регіональної
політики; засади координації органів влади щодо розвитку
регіональної політики тощо.
Інституційним забезпеченням реформи місцевого самоврядування став Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (№157–VIII) ухвалений Верховною Радою
України 5 лютого 2015 р., який «регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад
сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання до об’єднаних
територіальних громад»18. За час дії до тексту вісім разів
вносилися зміни: тричі у 2015 р., один раз у 2016 р., тричі у 2017 р.
і один раз у 2018 р. на даний момент Закон чинний у редакції від
05.05.2018, підстава – 2379–VІІІ19. Законом України було передбачено державну підтримку створеним об’єднаним територіальним
громадам. Однак Закон не передбачав процедури приєднання
громад до вже сформованих об’єднаних територіальних громад.
Для реалізації цього Закону постановою №214 Кабінету Міністрів
України 8 квітня 2015 р., була затверджена «Методика формування спроможних територіальних громад», яка визначила критерії
об’єднання громад. Це: зони доступності потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад, які у тому
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числі визначаються «з урахуванням доступності послуг у
відповідних сферах, зокрема часу прибуття для надання швидкої
медичної допомоги у невідкладних випадках та пожежної
допомоги, що не має перевищувати 30 хвилин»20.
Наступними кроками у створенні законодавчої бази процес у
децентралізації стало прийняття Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації
повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та
удосконалення містобудівного законодавства»21; Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших
законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень»22; Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»23.Ці Закони врегульовували питання передачі
повноважень від органів виконавчої влади до органів місцевого
самоврядування.
Упродовж кінця листопада 2014 р. початку вересня 2016 р. в
рамках реформи децентралізації Верховної Ради України восьмого
скликання ухвалила 12 законів. Ще 5 законопроектів було прийнято в першому читанні. Найактивніше підтримували відповідні
законодавчі акти народні депутати України Політичної партії
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» (83%), та ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» (73%)24. Менш активно з результатом у середньому 68%
голосували депутати фракції Політичної партії Об’єднання
«САМОПОМІЧ». Показник підтримки реформи фракцією Радикальної партії Олега Ляшка склав 58%. «За» голосували менше
половини депутатів ВО «Батьківщина» (46%) та третина депутатів
Політичної партії»ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» (32%)25.
Поряд з ухваленими Законами до парламенту подавалися
документи, які не знайшли підтримки більшості. Так, Верховна
Рада України відхилила важливий для створення спроможних
громад «Проект Закону про внесення змін до Закону України
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо забезпечення державної підтримки добровільного об’єднання терито-
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ріальних громад (№3390), який мав сприяти прискоренню
прийняття Перспективних планів та змін до них, надати право
Уряду визнавати створені об’єднані громади такими, що відповідають перспективному плану, без рішення обласної ради26.
На розгляд Верховної Ради України було подано «Проект
Закону про порядок утворення, ліквідації районів, встановлення і
зміни їх меж»27. Потреба такого закону викликана тим, що іноді
межі утвореної територіальної громади повністю співпадають з
межами району, а це означає, що відбувається дублювання повноважень органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад та районних рад, районних державних адміністрацій.
Це ті законопроекти, які є найбільш важливими для того, щоб
принаймні ту частину децентралізації, яка стосується адміністративно-територіальної реформи, завершити. Однак, з червня 2017 р.
законопроект очікує розгляду.
У лютому 2017 р. парламент ухвалив черговий пакет
децентралізаційних законопроектів. Зокрема, «Проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (№5520)28, який дозволяв
створювати об’єднані громади в межах різних районів. «Проект
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо добровільного приєднання територіальних громад) (4772) 29
спрощував процедуру доєднання до діючої об’єднаної громади і
передбачав, що голову об’єднаної територіальної громади під час
приєднання не переобирають, вибори депутатів проводяться не в
усій об’єднаній громаді, а лише на приєднаній території.
Приєднана громада стає старостинським округом в об’єднаній
територіальній громаді. При цьому голова приєднаної громади
гарантовано отримує повноваження старости і стає членом
виконкому об’єднаної територіальної громади. До цього законопроекту було запропоновано низку поправок, окремі з яких
передбачали механізм врахування інтересів великих міст та
міських агломерацій із збереженням місцевого самоврядування та
бюджетних пільг для громад приміської зони. Парламентом
затверджено також у межах пакету «Закон про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села,
селища)» (№4742).
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Закон України «Про співробітництво територіальних громад»
визначив організаційно-правові засади співробітництва територіальних громад, принципи, форми, механізми такого співробітництва,
його стимулювання, фінансування та контролю30. Закон створив
механізм вирішення спільних проблем життєдіяльності територіальних громад на місцевому рівні, більш ефективного надання
послуг місцевому населенню, створення спільних об’єктів муніципальної інфраструктури для декількох територіальних громад.
Основними стейкхолдерами, які визначали політику у сфері
реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади були:
Прем’єр-міністр України, Міністр Кабінету Міністрів України,
Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, його
заступники та команда Мінрегіону, Верховна Рада України,
Комітет із питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування, міжнародні організації та програми
технічної допомоги, інститути громадянського суспільства, ЗМІ31.
Для забезпечення здійснення процесу децентралізації за
фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку,
Ради Європи та Уряду Норвегії 5 травня 2015 р. Асоціацією міст
України в кожній області України було створено структурні підрозділи «Офіси реформ», які покликані були для надання методичної
та практичної допомоги.
Реформування територіальної організації влади на рівні
районів та областей потребує внесення змін до Конституції
України та цілої низки законів України, зокрема, законів «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві органи виконавчої влади», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та
інших. За оцінкою Кабінету Міністрів України, щоб остаточно
розмежувати повноваження між місцевими громадами і центральною владою, необхідно внести зміни в понад 100 чинних законів32.
Зазначимо, що ще 31 серпня 2015 р. Верховна Рада України
прийняла в першому читанні за основу проект Закону України
№ 2217а «Про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади)».
У березні 2018 р. Кабінет Міністрів України затвердив новий
проект реформування адміністративно-територіальних одиниць у
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країні. Текст закону подано до парламенту на розгляд. Це останній
з 17 законопроектів блоку законів про децентралізацію, що
формують «маршрут децентралізації» країни33. У порядок денний
дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання у
вересні 2018 р. включено, ініційований Президентом України
«Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади)»34. У випадку прийняття Законопроекту,
буде запроваджена посада префекта, при обласних та районних
радах створюватимуться виконавчі комітети, а система
адміністративно-територіального устрою буде складатися з
громади, району, регіону.
Однак уже через два місяці, 12 листопада 2018 р., виступаючи
на щорічному засіданні Ради регіонального розвитку, Президент
України запропонував подумати над підготовкою нових змін до
Конституції в частині децентралізації, «у зв’язку з тим, що пройшли незаконні вибори вчора на окупованих територіях, з тим, що
Росія взяла на себе повну відповідальність за брутальне порушення
Мінських домовленостей, ті зміни до Конституції ми залишаємо в
парламенті, але, може, ми швидко підготуємо зараз зміни до
Конституції, які дозволять рішуче продовжити наступ на захист
децентралізації, забезпечивши їй конституційний фундамент»35.
Отже, є усі підстави стверджувати, що частково процес
децентралізації забезпечений нормативно-правовою базою, однак
потребує доопрацювання, внесення змін у низку законодавчих
актів, і найголовніше, закріплення у Конституції України змін
щодо децентралізації влади. Наявна законодавча база дає можливості розглянути механізми реалізації процесів децентралізації в
Україні.
Перспективний план як механізм державного контролю за
проведенням об’єднання. Головним документом для формування
спроможних громад є Перспективний план, який розробляється та
затверджується відповідно до ст. 11 Закону №157 «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Механізм створення
перспективного плану формування спроможних територіальних
громад передбачає розробку його обласними державними адміністраціями для своїх областей, схвалення обласними радами та
затвердження Кабінетом Міністрів України. Зазначимо, що пер-

154

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

спективний план області можна розглядати як механізм впливу
центральної влади на процеси децентралізації в регіонах. Процес
створення ОТГ має відповідати перспективному плану формування
територій громад. Законодавство вимагає відповідність меж утворених громад затвердженому плану. Згідно «Методики формування спроможних територіальних громад» з перспективного плану
розпочинається процес децентралізації, а не з добровільного
об’єднання громад.
Однією з перших Дніпропетровська обласна державна адміністрація розробила, а обласна рада 27 травня 2015 р. ухвалила
«Перспективний план формування територій громад Дніпропетровської області». Згідно з рішенням Дніпропетровської
обласної ради у 22 районах Дніпропетровщини замість 348 громад
заплановано створити 89 нових об’єднаних територій, які
матимуть більше прав та можливостей для власного розвитку та
почнуть самостійно управляти своїми фінансами. Основне
завдання – ефективно розвивати власні території. Головне, що
громади можуть самостійно вирішувати, на що спрямовувати
кошти. Серед нагальних потреб – освітлення вулиць, ремонт доріг,
будівництво водоводів, створення центрів надання адміністративних послуг, реконструкція лікарень та шкіл36. Водночас виявилася
низка проблем, зокрема щодо процедури реєстрації новоутворених
громад, яка була нечітко прописана законодавством. Представники
Дніпропетровської області розробили пропозиції щодо удосконалення законодавчого поля в цьому питанні і наприкінці 2015 р.
процедуру реорганізації (а не ліквідації) рад було узгоджено.
Об’єднана громада ставала правонаступницею попередніх і
отримувала права на активи та пасиви попередніх сільрад. Виконкоми рад на Дніпропетровщині першими зареєструвалися як
юридичні особи37.
Загалом станом на 30 березня 2017 р. обласні державні
адміністрації розробили, а обласні ради затвердили перспективні
плани формування спроможних громад у 23 областях. З
політичних мотивів не було затверджено перспективний план
формування громад у Закарпатській області38.
Ситуація у Закарпатській області є досить проблемною і має
політичне забарвлення. Перша спроба у серпні 2015 р. затвердити
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перспективний план, який передбачав створення 94 громад,
виявилася не вдалою. Депутати Закарпатської обласної ради не
підтримали його, назвавши «спущеним із Києва» і який мав
начебто «подрібнити громади, щоби на великих територіях владу
не монополізували «споконвічні» місцеві володарі»39.У листопаді
2016 р. був підготовлений перспективний план, який передбачав
створення лише 53 громад. Очільник області Г. Москаль назвав
його «схожим на план створення колгоспів, апелюючи до
неспроможності пропонованих громад»40.
А у березні 2018 р. голова Закарпатської ОДА Г. Москаль
відмовився підписувати перспективний план створення ОТГ в
області через недосконале законодавство. На його думку, Закон
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
«нікчемний і складений з порушеннями Конституції України та її
законів»41. Очільник проблемної області знайшов 12 невідповідностей у Законі України з Конституцією України. За його
переконанням, створення ОТГ «призводить до просідання районних бюджетів»42. Г. Москаль направив позов до Верховного суду
України про скасування Закону України «Про добровільне
об’єднання громад» як неконституційного.
Траплялися й інші приклади, пов’язані з перспективними
планами. Так, Херсонська обласна рада виступала за те, щоб
скасувати перспективний план об’єднання громад43.
За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства, перспективні плани
формування територій громад, які покривають 100% території
регіону за три роки реалізації процесів децентралізації, станом на
липень 2018 р. мали лише шість областей* з 24: Донецька,
*
Зазначимо, що це великі зрушення, оскільки на початку лютого 2018 р.
1172 – така кількість об’єднаних територіальних громад у перспективних планах
(ПП) 23 областей, затверджених Урядом. Однак ця кількість не остаточна,
оскільки Закарпатська область досі не схвалила перспективний план свого
регіону. У трьох областях територія покриття ПП складає 21–36%, а в більшості
областей – 54–98%. Лише дві області, Рівненська та Кіровоградська забезпечили
ПП, які покривають 100% їх території (Див. детальн.:Щоб бути спроможними –
краще об’єднуватися за перспективним планом. Добровільності процесу це не
заперечує,
–
В’ячеслав
Негода.
12.02.2018.URL:
https://decentralization.gov.ua/news/8247?page=2)
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Луганська, Рівненська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська44. Понад те, перспективні плани неодноразово коригувалися як
обласними державними адміністраціями, так і Кабінетом Міністрів
України. Для підтримки процесів добровільного об’єднання
громад обласні державні адміністрації неодноразово вносили зміни до проектів перспективного плану. Станом на 10 серпня 2018 р.
перспективні плани усе ще не покривали 24 % території країни45.
Йдеться про Закарпатську, Одеську, Вінницьку, Київську, Тернопільську, Полтавську, Чернівецьку та Черкаську області46. Так, до
схваленого Полтавською обласною радою перспективного плану
вісім разів розроблялися або ж вносилися зміни. Кількість об’єднаних територіальних громад за цей час у плані, схваленому
радою, збільшилася з 57 до 70. Остання редакція перспективного
плану Полтавської області містить лише 54 громади47. Можливо, й
ця цифра не є остаточною. І така ситуація не лише з Полтавською
областю.
За 4 місяці 2017 р. прийнято кілька розпоряджень Кабінету
Міністрів України для затвердження уточнень у перспективних
планах формування територій громад: 01.02.2017 р. – для Донецької та Чернігівської, Житомирської області; 10.03.17 р. – для
Рівненської, Хмельницької та Харківської областей; 19.04.2017 р. –
для Запорізької, Полтавської, Київської та Сумської областей48.
23 травня 2018 р. Кабінет Міністрів України вніс зміни до
перспективних планів формування територій громад Сумської,
Одеської, Черкаської, Чернігівської, Волинської та Тернопільської
областей. Наразі ці громади отримували підстави для переходу на
прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом49. Перспективний план формування територій громад Тернопільської області
затверджено у редакції Розпорядженням Кабінету Міністрів
України № 363-р від 31.05.2017; із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 332-р від
16.05.2018; в редакції Розпорядження Кабінету Міністрів України
№ 896-р від 21.11.201850. Зміни і доповнення до перспективного
плану формування територій громад Черкаської області внесені
розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2015 р.
№ 1281-р, від 19 липня 2017 р. № 491-р, від 20 грудня 2017 р.
№ 960-р, від 16 травня 2018 р. № 330-р51. Перелік таких прикладів
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можна продовжити. Такі часті зміни є свідченням недостатньої
підготовки, відсутністю або поверхневим аналізом територій, які
пропонуються до об’єднання.
Аналіз перспективних планів дає підставити говорити й про
невідповідність створених об’єднаних територіальних громад
затвердженим перспективним планам формування спроможних
громад областей. Прикладами таких випадків виступають формування об’єднаних громад з центрами у містах обласного значення.
Із 30 міст, що розпочали процедури приєднання, перспективним
планам не відповідають 1252. Загалом 87 міст обласного значення
не охоплені перспективними планами на приєднання. Змінити
ситуацію можуть обласні державні адміністрації спільно з обласними радами шляхом внесення змін до перспективних планів
формування територій громад областей, зокрема – Вінницької,
Закарпатської, Київської, Львівської, Миколаївської, Полтавської
та Черкаської53. Наголошувалося також, що модель створення
перспективних планів за участі обласних державних адміністрацій
та обласних рад вичерпала себе, і завершувати цей процес має
Кабінет Міністрів України54.
Механізм об’єднання громад у багатьох випадках не відповідає законодавчо визначеному принципу добровільності об’єднання
територіальних громад. Моніторинг процесу децентралізації та
реформування місцевого самоврядування зафіксував станом на
10 листопада 2018 р. 865 об’єднаних громад, до складу яких
увійшли 3981 колишніх місцевих рад55. 8,4 млн населення
проживало на території об’єднаних громад або 23,9% від загальної
чисельності населення України (за винятком тимчасово окупованих територій). У селах об’єднаних територіальних громад працюють вже 787 старост, ще майже 1,7 тисяч осіб виконують
обов’язки старост56. З них у 123 у грудні 2018 р. заплановано було
перші місцеві вибори. Однак запровадження військового стану на
території 10 областей, незважаючи на запевнення Президента
України57, що вибори відбудуться, Центральна виборча комісія
відмінила проведення виборів у 52 новоутворених об’єднаних
територіальних громад58. Зазначимо також, що 21 об’єднана
громада чекає рішення Центральної виборчої комісії про призначення на їхніх територіях перших місцевих виборів59.
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Регіональний розподіл прихильників децентралізації засвідчив, що досвід утворення об’єднаних територіальних громад
позитивно впливає й на сприйняття реформи загалом. Активно
відбуваються процеси утворення об’єднаних територіальних
громад областях: Тернопільська (36), Дніпропетровська (34),
Житомирська (32) та Хмельницька (26). Але є регіони, в яких ці
процеси йдуть дуже повільно. Самим яскравими прикладами таких
недопустимо повільних процесів є Київська (2), Закарпатська (3),
Харківська (4)60.

Попри, здавалося б, успішні цифри, ще 116 районів з 490 (не
враховуючи 25 окупованих районів) досі не беруть участі у
процесі добровільного об’єднання громад61. Усе це є підставою
для того, щоб говорити про прорахунки процесу об’єднаних
територіальних громад, які пов’язані з низкою чинників, як
місцевого рівня, так і загальноукраїнського.
Лідером серед регіонів у формуванні об’єднаних громад є
Житомирщина, в якій в об’єднаних територіальних громадах
проживало уже 37,2% населення від загальної кількості населення
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області. На Хмельниччині чисельність жителів в об’єднаних
територіальних громадах складала 36,7%, в Чернігівській області –
35,6%, в Тернопільській – 32%, Чернівецькій – 31,3%62. Натомість
в Дніпропетровській області, одного з лідерів реформ, в об’єднаних територіальних громадах проживає всього 15,1% населення.
Але варто врахувати, що в індустріальних областях більша частина
жителів мешкає у великих містах63.
Разом, з тим, варто відзначити, що у низці областей простежується тенденція скорочення кількості створення об’єднаних
територіальних громад від початку процесу децентралізації. Зокрема, якщо у Чернівецькій області у 2015 р. об’єдналися 10 громад, у
2016 р. – 6, а у 2017 р. лише 2. У чотирьох районах області – не
відбулося жодного об’єднання64.
Лишена 15% території Вінницької області створено 35 об’єднаних територіальних громад. Жодної об’єднаної територіальної
громади не створено у семи районах області65. Показовим негативним прикладом є процес створення громади у Ямпільському
районі Вінницької області. Нещодавно відбулася п’ята і знову
невдала спроба об’єднатися.
Не мають створених об’єднаних територіальних громад 4 з 25
районів Полтавської області. Водночас у 18 районах районний
центр є також центром об’єднаних територіальних громад66.
Відповідно, об’єднані територіальні громади перебирають на себе
майже всі повноваження, які належали до компетенції районних
рад. Функціонування районних рад стає неефективним через
відсутність або істотне зменшення функцій, що створює соціальну
напругу та непрості відносини між районною ланкою влади та
новоствореними громадами.
Спроможність сучасних районів у контексті формування
об’єднання територіальних громад надзвичайно низька. В окремих
районах лише 80–90% населення об’єднано в ОТГ67, інші
залишаються за межами об’єднання. Натомість кілька громад, що
не увійшли в процес об’єднання, є залишком району, де не можна
збалансувати мережу бюджетних установ, адже фінансові ресурси
такого району є обмеженими. Актуальною продовжує залишатися
проблема правового врегулювання системи влади в районах, де
межі об’єднаної громади співпадають з територією району.
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Прикладом можуть слугувати невеликі райони по 10–20 тисяч
людей – Летичівська ОТГ на Хмельниччині чи Народицька на
Житомирщині68.
Суттєвим чинником у процесі створення об’єднаних територіальних громад є особиста, досить часто неконструктивна
позиція керівників обласних та районних адміністрацій і рад на
рівні: область-район. Позиція окремих керівників йшла у розріз з
«Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади». Гасло «Один район – одна громада»
проголосив для громад, які мали об’єднатися очільник Чернівецької ОДА О. Фищук. Неофіційно його підтримували керівники
районних державних адміністрацій та районних рад. Це стало
причиною гальмування створенню нових об’єднаних територіальних громад в області і втраті десятків млн. гривень, які були
недоотримані громадами69. Попри те, що Кабінет Міністрів України та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України неодноразово наголошували, на тому, що «кожен факт бездіяльності чи саботажу з
боку виконавчої влади не залишати поза увагою» і закликали
повідомляти «про блокування і саботаж процесу добровільного
об’єднання громад». Вперше чиновника районного рівня
Президент України звільнив за саботаж реформі лише у квітні
2017 р.70. А прем’єр-міністр України нарешті у травні 2017 р.
доручив віце-прем’єр-міністру – Міністру регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Г. Зубку «вирішити питання щодо
можливого штучного стримування об’єднання територіальних
громад на Київщині»71. На жаль, у частині випадків об’єднання
громад залежить від органів місцевого самоврядування, а не від
членів територіальних громад.
Доречним буде зазначити, що реформа децентралізації у
конкретному регіоні може мати різні модифікації, сформовані як
чинними, так і колишніми очільниками міст, районів, областей.
Для прикладу, колишній мер (2006–2010 рр.) м. Калуш ІваноФранківської області І. Насалик переконаний, що «сільські ОТГ є
нежиттєздатними, а ідеальним варіантом для селян є об’єднання із
Калушем»72. Здобувши у 2014 р. мандат народного депутата
України, І. Насалик зареєстрував законопроект №1661 «Про
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державно-правовий експеримент з проведення реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади на
території Калуського району та міста Калуша Івано-Франківської
області», який передбачав об’єднання Калуша і сіл Калуського
району в одну територіальну громаду73. Законопроект отримав
багато експертних зауважень і не був втілений у життя.
Однак від своєї ідеї І. Насалик не відмовився, отримавши
посаду міністра енергетики й вугільної промисловості його
функціональні обов’язки не передбачали питання децентралізації,
перебуваючи на Івано-Франківщині провів зустріч із сільськими
головами Калущини і пообіцяв рай в окремо взятій Калуській ОТГ,
який настане вже за 2–3 роки – зі створенням великої кількості
виробництв, конкурентоздатною зарплатою та цілісною інфраструктурою74. Понад те, він був «готовий поборотися на виборах
голови цієї громади» і «взяти на себе відповідальність і забезпечити об’єднану громаду ресурсом». Щоправда, за умови,
реалізації запропонованого ним варіанту об’єднання.
Позитивний досвід здійснення об’єднання територіальних
громад має Хмельниччина. Можливо завдяки активній діяльності
Хмельницького офісу реформ, який створений на кошти європейських партнерів і який надає консультації всім, хто хоче об’єднатися у територіальну громаду чи потребує допомоги після
об’єднання75. Станом на 1 грудня 2018 р. кількість утворених
об’єднаних територіальних громад у Хмельницькій області становить 42, площа яких 11,18 тис. кв. км (54,1% площі області),
увійшли 767 населених пунктів з населенням 505,028 тис. осіб
(40% від населення області, 333 базові ради)76.
Отже, об’єднання територіальних громад – це лише складова
процесу децентралізації. Удосконалення і юридичного закріплення
потребує правовий механізм виходу з об’єднаної громади, а також
механізм приєднання громад до вже створених об’єднаних
територіальних громад.
Механізм співробітництва територіальних громад. Якщо
станом на 1 квітня 2016 р. реєстр договорів про співробітництво
територіальних громад містив дані про 35 договорів щодо
реалізації спільних проектів у 7 областях, то станом на 10 травня
2017 р. Реєстр містить дані вже про 82 договори про
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співробітництво, учасниками договорів є 399 місцевих рад. З них
34 договори про співробітництво (41,5 %) укладено в Полтавській
області, 10 – в Івано-Франківській, 8 – у Волинській, по 6
договорів – у Черкаській та Чернігівській областях. Водночас у 8
областях (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька) не укладено
жодного договору про співробітництво77.
За роки реформи механізмом міжмуніципального співробітництва скористалися 1096 громад, реалізується уже 274
договори про співробітництво78. Найкраще його використовують
громади Полтавщини, де майже півтисячі громад співпрацюють у
багатьох сферах, оформивши це договірними відносинами,
незважаючи на те, що Полтавська область у рейтингу областей
щодо формування об’єднаних громад – на 20 місці з 24 регіонів79.
На Вінниччині близько ста громад користуються механізмом
міжмуніципального співробітництва. Найбільше обрано старост на
Хмельниччині та Тернопільщині. На Волині, Житомирщині та
Запоріжжі не залишилося жодного району без об’єднаних територіальних громад. На Київщині громади найактивніше
приєднуються до міст обласного значення80.
Механізм призначення виборів об’єднаним територіальним
громадам. Фінальний етап об’єднання громад – це проведення
виборів81. Упродовж 2016 р. процес створення об’єднаних
територіальних громад блокувався Центральною виборчою комісією, яка не призначила вибори до об'єднаних територіальних
громад, що пройшли всі визначені законодавством процедури. До
ЦВК надійшло понад 200 подань від обласних державних
адміністрацій про призначення перших виборів до об’єднаних
територіальних громад. Однак, ЦВК 23 вересня 2016 р. ухвалило
рішення призначити вибори на 11 грудня 2016 р. лише до 41 громади. Зокрема, Центральна виборча комісія відмовила у
призначенні виборів 11 об’єднаним територіальним громадам, які
об’єдналися навколо міст обласного значення та громад, до яких
ввійшли населені пункти різних районів. Варто наголосити, що
прикладів блокування виборів Центральною виборчою комісією у
регіонах України більш ніж достатньо. Ці факти дають підстави
стверджувати, що «ЦВК свідомо взяло курс на незаконне
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блокування та саботаж реформи місцевого самоврядування та
створення спроможних територіальних громад»82.
У багатьох випадках спростування незаконності створених
об’єднаних територіальних громад Центральною виборчою комісією
і відмові у проведенні виборів не мають жодних підстав. Зазначимо,
що обласні державні адміністрації дають висновки про правомірність
створених громад. Зокрема, обласною державною адміністрацією
Хмельницької області у 2018 р. надано 5 висновків на відповідність
Конституції та законам України проектів рішень щодо утворення
об’єднаних територіальних громад (Білогірської, Улашанівської,
Ямпільської, Теофіпольської, Новоставецької) та 7 висновків щодо
добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади
(Гуменецької, Крупецької, Розсошанської сільських, Красилівської,
Полонської та Волочиської міських ОТГ та м. Славута)83.Центральна
виборча комісія не повинна порушувати права громадянна створення
об’єднаних територіальних громад.
Дестабілізуючим чинником виборчим процесам децентралізації стають дії чи діяльність народних депутатів. Зокрема,
народний депутат України від БЛОКУ ПЕТРА ПОРОШЕНКА
В. Нестеренко на Дніпропетровщині, який володіє 23 фірмами (з
яких 19 – пов’язані з аграрним сектором), на сесіях Новомосковської районної ради, які більше року проводилися на його приватному хлібозаводі, без доступу громадськості, присутній
частіше, ніж у Верховній Раді України, де він пропустив більше
70% пленарних засідань. При цьому, законно обраний мер не
може приступити до виконання своїх обов’язків. У Новомосковському районі не створено жодної об’єднаної громади. Тобто
реформа, ініційована Президентом, блокується представником
його ж політичної сили! В. Нестеренко лобіював створення громади розміром із Київ (66 населених пунктів) для захисту власного
бізнесу від децентралізації. Як альтернатива, пропонувалося створити об’єднану територіальну громаду з центром у Піщанці, крім
Знаменівської сільської ради до неї повинні увійти Орловська
сільська і Меліоративна селищна ради. Через непокірність жителів
Піщанки водоканал безпідставно відключив їм питну воду.
Звернення до Дніпропетровської обласної ради результатів не дали
і Координаційна група зі створення Піщанської об’єднаної
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територіальної громади, яка складається із активістів Піщанки,
Знаменівка і Орловщини, звернулася до комітету Верховної Ради
України з пропозицією внести зміни до законодавства, які б
виключили з процесу створення ОТГ обласні державні адміністрації. На сьогодні рішення не прийнято. Натомість, є підстави
стверджувати, що одна людина поставила свої особисті інтереси
вище інтересів держави і всього району84.
Інший випадок, коли народний депутат України від Радикальної
партії Олега Ляшка А. Вітко 2 листопада 2018 р. подав позов до
Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою скасувати
призначені на 23 грудня 2018 р. перші вибори у 34 об’єднаних
територіальних громадах85. Експерти Аналітично-правової групи
Центрального офісу реформ при Міністерстві регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України вказали на неправомірність
позову, оскільки 1) відповідно до Кодексу адміністративного
судочинства України, народні депутати не можуть представляти
інтереси народу України у адміністративних судах (ч. 2 та ч. 3 ст. 43
КАС України): 2) недостатньо обґрунтувань та доказів, які б свідчили
про порушення процедури добровільного об’єднання громад,
народний депутат України не надав; 3) позов зачіпає інтереси понад
200 тисяч громадян України – мешканців громад; 4) зупинення дії
рішень об’єднаних територіальних громад не має правових наслідків;
5) Окружний адміністративний суд Києва упродовж доби ухвалив
рішення86. Незважаючи на аргументи суд ухвалив рішення «Про
зупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання
територіальних рад», незважаючи на те, що «позовні вимоги заявлено
до 35 відповідачів, є 175 третіх осіб і рішення зачіпає інтереси понад
200 тисяч громадян України»87. На думку віце-прем’єр-міністр –
Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
Г. Зубка, ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від
02 листопада 2018 р. не є правовою підставою для зупинення
реалізації постанови ЦВК № 156 від 12.10.2018 в частині проведення
виборів в об’єднаних територіальних громадах та не може вплинути
на виборчий процес88. Члени Центральної виборчої комісії прийняли
рішення, що не мають повноважень зупиняти виборчий процес, який
вже розпочався, у тому числі – у 34 об’єднаних територіальних
громадах, яких стосується позов. Разом із тим, ЦВК вирішила згодом
звернутися до Окружного адміністративного суду Києва за
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роз’ясненнями щодо його правової позиції89.Отже, Центральна
виборча комісія, яка виконує виключно технічну функцію з
призначення та проведення виборів послідовно блокує реформу
децентралізації, незважаючи на оновлення її складу.
Механізми фінансової підтримки об’єднаних територіальних
громад. На базі перших, створених у 2015 р., 159 громадах в
Україні, були відпрацьовані механізми бюджетування, формування органів управління для територіальних громад90. Доречним
буде зазначити, що зменшено державну підтримку об’єднаних
територіальних громад. Держава за три роки недодала регіонам
коштів ДФРР на 9 млрд гривень91. Зокрема, у 2016 р. на підтримку
та розвиток інфраструктури в 159 ОТГ було виділено 1 млрд грн.
У 2017 р. створено 366 ОТГ, проте у Державному бюджеті
передбачено тільки 1,5 млрд грн, з яких лише 0,5 млрд грн
виділено із загального фонду Державного бюджету.
Через складність адміністрування, неефективність для багатьох
громад характерна низька ефективність місцевих податків і зборів та
перекладання на місцеві бюджети додаткових видатків на
фінансування делегованих повноважень. Зокрема, у 2017 р. на місцеві
бюджети переклали видатки на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв (у галузі освіти та охорони здоров’я), оплату заробітної
платні непедагогічному персоналу в загальноосвітніх школах тощо.
Власний податковий ресурс, тобто дохідну частину бюджету,
місцеві бюджети отримують пропорційно рівно стільки, скільки і в
минулому році, або так ж, як і 5–10 років тому. Згідно структури
державного бюджету на 2017 р 81% податків надходить безпосередньо в центральний бюджет, і, відповідно, тільки 19% податків
залишається місцевим бюджетам. А далі вже з центрального
бюджету йде місцевим бюджетам той чи інший ресурс92.
Потребує удосконалення механізм фінансування регіональної
політики. Зокрема, необхідно внести зміни до Бюджетного
кодексу, де встановити, що на фінансування Державного фонду
регіонального розвитку виділяється 1,5% від загального фонду
державного бюджету, частина коштів (0,5%) спрямовується на
фінансування реалізації Державної стратегії регіонального розвитку в регіонах на період до 2020 р. Крім того, необхідно усунути
політичну складову в оцінці та відборі проектів, забезпечити прозорість процесу їх проходження. Удосконалення потребує меха-
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нізм розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку,
частину яких спрямувати на фінансування реалізації Державної
стратегії регіонального розвитку в регіонах на період до 2020 р.
Механізм адміністративного контролю за діяльністю органів
місцевого самоврядування. Законопроект «Про дотримання державного нагляду (контролю) за відповідністю рішень органів
місцевого самоврядування Конституції та законам України», який
був розроблений у Міністерстві регіонального розвитку на
виконання Плану діяльності Уряду на 2016 р. викликав гостру
дискусію. Відповідно до законопроекту була запропонована м’яка
модель забезпечення контролю щодо рішень органів місцевого
самоврядування стосовно відповідності їх законодавству України:
органи контролю (відповідні місцеві державні адміністрації) забезпечують правову експертизу рішень органів місцевого самоврядування і у разі їх не відповідності Конституції чи законам
України зупиняють такі рішення з одночасним зверненням до
суду, який приймає остаточне рішення93. Асоціації міст України
заблокувала цей законопроект. Не кращою була ситуація з
проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за
відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України»94. Він був відкликаний з Секретаріату
Кабінету Міністрів України. Тому на часі створити оптимальну,
ефективну модель державного нагляду, здатну допомогти
місцевому самоврядуванню і зміцнити державу в цілому.
Механізм оцінки результатів процесу децентралізації. Згідно
з даними соціологічних досліджень Київського міжнародного
інституту соціології та Центру «Соціальні індикатори»* на
замовлення Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» абсолютна більшість населення
*
Опитування проводилося методом інтерв’ю з респондентами в
домогосподарствах, де вони проживають. Польовий етап дослідження тривав з 3
по 19 листопада 2017 р. У рамках дослідження проведено 2040 інтерв’ю у 110
населених пунктах України. Статистична похибка для вибірки 2040 респондентів
(з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників,
близьких до 50%, 2,8% для показників, близьких до 25 або 75%, 2,0% для
показників, близьких до 12 або 88%, 1,4% для показників, близьких до 5 або 95%,
0,7 для показників, близьких до 1 або 99%.
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України (88%) вважають, що необхідно встановити державний
нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування.
Контролюючим органом на думку, 32% повинна бути прокуратура, стільки ж – за спеціально створений орган виконавчої
влади. Майже 20% переконані, що такий нагляд буде здійснювати
місцева державна адміністрація (до внесення змін до Конституції),
або префект (після внесення змін до Конституції)95.
91% опитаних вважають, що необхідно встановити відповідальність органів місцевого самоврядування за бездіяльність, яка
привела до негативних наслідків. А от рішення про дострокове
припинення повноважень місцевої ради рішення повинні
ухвалювати: на місцевому референдумі (38,7%), суд чи місцева
адміністрація (по 19%) або ж Верховна Рада України (6,3%)96.
Відповідно до даних березня 2018 р.*, більше половини опитаних (55%) підтримують запровадження децентралізації, 15% – не
підтримують. Значуще зменшилася частка тих, хто повністю
підтримує децентралізацію (18%)97.

*
Опитування проводилось методом он-лайн опитування з 24.03.2017 по
31.03.2017. Географія дослідження – вся Україна (крім АРК), міське населення,
чоловіки і жінки у віці 18-55 років. Вибірка 1000 респондентів, квотна за статтю,
віком, регіоном і розміром населеного пункту.
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Результати соціологічних досліджень, на думку І. Бекешкіної,
демонстрували «парадоксальні речі»: «З одного боку, люди підтримували реформу децентралізації і вважали, що дійсно потрібно
більше питань вирішувати на місцях. З іншого боку, вони взагалі
не задоволені тим, як це відбувається. Ті, хто вважали, що ситуація
покращилася, бачать перш за все дороги, розвиток інфраструктури, ремонт шкіл. Але вважають, що нічого не змінилося,
оскільки найбільш важливі для людей речі погіршилися. Погіршилося медичне обслуговування, можливості знайти роботу, тобто
те, що стосується повсякденного життя»98.
Аналітичний портал «Слово і Діло» проаналізував зобов’язання, які брала на себе влада у питанні децентралізації й поділило їх
на такі напрями: розподіл повноважень, ресурсне забезпечення
місцевого самоврядування, формування самодостатніх громад та
територіальна організація влади на місцях. Загалом за цими напрямами виконано лише 25% обіцянок. 25% поки мають статус «в
процесі», а от половина – вже провалені. Зміна принципів роботи
усіх рівнів виконавчої влади наразі здійснена лише на 12,5, однак
статус «не виконано» мають також тільки 12,5% зобов’язань.
Решта пунктів реформи – 75% – ще мають шанс на виконання99.

Джерело: Як політики дотримуються коаліційної угоди? Децентралізація. 13.03.2016. https://www.slovoidilo.ua/2016/03/13/infografika/polityka/yak-polityky-dotrymuyutsya-koaliczijnoyi-uhody-decentralizacziya
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Підсумовуючи зазначимо, що 2014 р. став підготовчим у
контексті створення нормативно-правової бази реформи децентралізації. Активна фаза процесу децентралізації розпочалася у
2015 р. Особливістю об’єднання у територіальні громади була
стихійність, не дотримання перспективного плану формування
територій громад, мовчазне спостереження або навіть саботаж,
недовіра, невіра, а іноді й пряме протистояння з боку частини
керівників обласних та районних представницької і виконавчої
влади.
Ключовими механізмами реалізації децентралізації стали: перспективний план як механізм державного контролю за проведенням об’єднання; механізм впливу центральної влади на процеси
децентралізації в регіонах; механізм об’єднання громад; механізм
співробітництва територіальних громад; механізм призначення
виборів об’єднаним територіальним громадам; механізми фінансової підтримки об’єднаних територіальних громад; механізм
адміністративного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування механізм оцінки результатів процесу децентралізації.
Подальшого розвитку потребує законодавча база, насамперед,
внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та
затвердження законів «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція) і «Про засади адміністративно-територіального устрою України», які необхідні для подальшого просування реформи та її завершення.
Для досягнення високого рівня розвитку країни основою має
стати конкурентоспроможність об’єднаних територіальних громад.
1
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ
СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА:
ПАРАДИГМА ПОБУДОВИ СУЧАСНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
Протягом 2017–2018 рр. в більшості країн світу відбулось
зростання соціальної нерівності, фактичне гальмування росту
заробітної плати та невдоволення економічними показниками. Ці
фактори безпосередньо вплинули на перегляд принципів соціальної політики в Європі, призвели до зростання інтересу щодо нового соціального діалогу та колективних договорів як інструменту
для просування позицій працівників та зміцнення їхніх позицій у
світі. Україна, як частина Європейського простору, не може
залишатись осторонь соціальних та економічних процесів, що
наразі кардинально змінюють всю традиційну уяву як про соціальну політику загалом, так і про партнерські стосунки, зокрема.
Мета нашої держави – не потрапити в пастку залежності економічного розвитку від політики широкомасштабної субсидіарності.
Соціальне партнерство, або соціальний діалог (термін
найбільш часто уживаний в європейській практиці) – це явище
останніх десятиліть у багатьох країнах Європи та світу. У
більшості європейських країн постійно розробляються механізми
для покращення переговорів та консультацій урядів з представниками основних соціальних груп. Завдяки таким механізмам
приймаються рішення соціальних партнерів з питань, що мають
вирішальне значення для їхніх країн. Механізми діалогу дозволяють створити широкий соціальний консенсус стосовно
основних питань для держав та громадян. Мета соціальних
партнерів – разом з урядом розробити рішення, які зробили б їхні
країни економічно конкурентними та соціально стабільними.
Фактично, соціальне партнерство – це сума взаємовідносин між
профспілками та організаціями роботодавців, до яких залучаються
державні органи з метою досягнення компромісу щодо контролю
за змінами соціальних та економічних факторів.
Протягом останнього десятиліття соціальне партнерство все
частіше розуміється як інструмент соціальної відповідальності бізнесу. Концепція корпоративної соціальної відповідальності відкри-
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ває простір для міжсекторальних партнерств, включаючи участь
партнерів з трьох секторів: громадських, соціальних та приватних.
Впровадження механізмів соціального партнерства сьогодні
неможливе без такого інструменту як соціальна відповідальність
бізнесу. Наголошуючи саме на такому аспекті партнерських
стосунків, необхідно переконувати підприємців, що корпоративна
соціальна відповідальність вигідна для всіх партнерів. Д. Грейсон і
А. Ходжес – одні з найвідоміших вчених, які займається
сучасними питаннями партнерства стверджують, що партнерство
між різними установами (підприємствами, державними органами,
неурядовими організаціями тощо) має суттєве значення для
компанії у процесі залучення зацікавлених сторін та може
призвести до творчих рішень, які зачіпатимуть усіх партнерів1.
Аналіз багатьох доступних визначень дозволяє визначити
найважливіші елементи партнерства:

 добровільна участь в процесі переговорів партнерів з різних
секторів;








спільна активна дія;
спільні соціальні цілі;
спільне інвестування ресурсів;

розподіл ризику;
спільні перевагами;
довгострокове співробітництво,
пошук інноваційних рішень.
Останні десятиліття призвело до значного збільшення кількості та видів партнерських відносин, побудованих компаніями із
зацікавленими сторонами. Соціальне партнерство створене для
вирішення різних видів проблем від екологічної до соціальної,
локальної та глобальної. Соціальне партнерство в даний час
визнається одним із найефективніших інструментів для залучення
та співпраці з зацікавленими сторонами.
За своєю сутністю становлення соціального партнерства в
якості основного типу соціально-трудових відносин, повинно
гармонізувати стосунки між працедавцями, найманими робітниками та державою, а також сприяти вирішенню соціально-
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трудових спорів та конфліктів. Завданням соціального партнерства
повинно виступати поліпшення умов праці, створення сучасних
механізмів захисту робітників та мінімізація можливості соціального вибуху. Автори книги Насильство та суспільні порядки
Д.Норт, Дж.Волліс та Б.Вайнгест попереджають про небезпеку, за
якою політична система маніпулює економічною системою для
досягнення політичних цілей, а також такою корупцією за якої
політичні гравці створюють економічні привілеї, щоб зберігати
влади в руках політичної коаліції. Така корупція перешкоджає
громадянам жити під владою того уряду, який вони обирали, а
отже, руйнує республіку2.
За визначенням Організації Об'єднаних Націй, партнерство є
добровільними та рівними відносинами між різними сторонами
(секторами), в яких всі учасники (партнери) погоджуються
працювати разом для досягнення спільної мети або для виконання
конкретного завдання та поділяють ризики, відповідальність,
ресурси, повноваження та вигоди.
Кожні чотири роки відбувається Європейська регіональна
зустріч Міжнародної організації праці, в якій беруть участь
представники урядів, роботодавців та працівників з країн Європи
та Центральної Азії.
В жовтні 2017 р. у Стамбулі відбулась 10-та Європейська
регіональна нарада МОП, на якій розглядалось майбутнє соціально-трудових відносин у Європі. Наголос було зроблено на роль
соціального партнерства, його ключову роль у сприянні діалогу,
соціальному прогресу та економічному зростанню в регіоні.
Зокрема, генеральний директор МОП Г. Райдер Заявив, що МОП
не була пасивним глядачем, а змінювалася протягом минулого
століття. МОП – це архітектор історичних змін, і ми зробили
багато чого, щоб переконатись, що ці зміни спрямовані у бік
соціальної справедливості. Це те, що ми повинні продовжувати
робити3. Стамбульська ініціатива закликає МОП забезпечити
тристоронні організації у державах-членах порадами та підтримкою, необхідною для подальшої розробки політики соціального
партнерства.
В Україні функціонує система державних органів, що регулюють трудові відносини. Це Міністерство соціальної політики
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України, яке забезпечує впровадження в життя державної політики
у сфері трудових відносин, галузеві міністерства, Національна
служба посередництва і примирення, Національна тристороння
соціально-економічна рада, регіональні організації тощо.
Арбітражна функція держави при вирішенні суперечок між
працею та капіталом здійснюється, насамперед, через Національну
службу посередництва і примирення в якості постійно діючого
державного органу для сприяння врегулюванню колективних
трудових спорів (конфліктів). Вона є постійно діючим державним
органом, що створений відповідно до Закону України Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та Указу
Президента України від 17.11.1998 № 1258/98 Про утворення
Національної служби посередництва і примирення, які визначають
її основні завдання і функції, з урахуванням рекомендацій
Міжнародної організації праці № 92 Про добровільне примирення
та трудовий арбітраж (1951 р.). за пропозиціями сторін соціального діалогу, відповідно до Закону України від 11.01.2011 № 2862VI Про соціальний діалог в Україні на НСПП та її відділення
покладено функції щодо оцінки відповідності критеріям
репрезентативності і підтвердження репрезентативності суб'єктів
сторін профспілок й організацій роботодавців.
До основних завдань НСПП належать: сприяння взаємодії
сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання
колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними;
прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
та сприяння своєчасному їх вирішенню; здійснення посередництва
і примирення під час вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів); забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та
трудових відносин в Україні; здійснення заходів із запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)4.
Упродовж січня–травня 2017 року Національна служба
посередництва і примирення сприяла вирішенню 148 трудових
спорів, участь в яких брали понад 1,5 млн. працівників, 6741
суб'єкта господарювання. За цей період НСПП в результаті
заходів, здійснених під час сприяння вирішенню колективних
трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню,
погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі
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328 млн. 488,5 тис. грн. або 37,5% від загальної суми боргу
(875 млн. 50,6 тис. грн.) 5.
Усього впродовж 2017 р. з метою запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) НСПП
вживала заходи щодо усунення 738 чинників ускладнення стану
соціально-трудових відносин у 610 конфліктних ситуаціях (п’ять –
на територіальному, 605 – на виробничому рівнях) на 785
підприємствах. НСПП сприяла вирішенню 216 колективних
трудових спорів (три – на національному, три – на галузевому,
чотири – на територіальному, 206 – на виробничому рівнях),
безпосередніми учасниками яких стали 1,5 млн. працівників 6767
суб'єктів господарювання.
У спорах найманими працівниками було висунуто 502 вимоги,
з яких: 242 (48,2%) – щодо невиконання вимог законодавства про
працю; 141 (28,1%) – щодо виконання колективного договору,
угоди або окремих їхніх положень; 107 (21,3%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов
праці та виробничого побуту; 12 (2,4%) – щодо укладення або
зміни колективного договору, угоди.
Загалом було врегульовано 411 конфліктних ситуацій
(чотири – на територіальному, 407 – на виробничому рівнях) та
469 чинників на 556 підприємствах. На жаль, не завжди комплекс
заходів щодо запобігання виникненню КТС(К) дає певні позитивні
результати, і якщо сторони соціального діалогу так і не дійдуть
згоди на доконфліктній стадії, НСПП реєструються колективні
трудові спори (конфлікти).
Найтиповішими вимогами, що висувалися найманими працівниками у КТС(К), вирішенню яких сприяла НСПП упродовж
минулого року, були вимоги, які стосувалися погашення заборгованості з виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної
заробітної плати, питома вага яких становила більш як 40% їхньої
загальної кількості, та вимоги щодо забезпечення соціальноекономічних умов праці та виробничого побуту – 22% загальної
кількості. Одночасно з тим, за словами Голови Національної
служби посередництва і примирення О. Окіса, у 2017 р. колективних трудових спорів на галузевому рівні зареєстровано не було6.
Утім упродовж року НСПП продовжувала сприяти вирішенню
трьох КТС(К) на галузевому рівні: у вугільній галузі – між
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Профспілкою працівників вугільної промисловості України та
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України; у
галузі транспорту – між спільним представницьким органом
Професійної спілки працівників автомобільного транспорту та
шляхового господарства України і Всеукраїнської незалежної
профспілки працівників транспорту та Міністерством інфраструктури України; у галузі охорони здоров'я – між Вільною
профспілкою медичних працівників України та Міністерством
охорони здоров'я України.
У минулому році підприємства, на яких НСПП сприяла
вирішенню КТС(К), за формою власності розподілялися так: комунальні підприємства (37%); державні (33%); приватні (27%).
Зокрема, найбільша кількість спорів зареєстрована НСПП на
комунальних підприємствах Львівської (36), Закарпатської (10) та
Дніпропетровської (6) областей; на державних підприємствах
Черкаської (19), Чернігівської (13) та Львівської (8) областей; на
приватних підприємствах Херсонської (18), Львівської (8) та
Волинської (7) областей.
Серед видів економічної діяльності – на комунальних підприємствах бюджетної сфери (61), транспорту (9), сфери житловокомунального господарства (7); на державних енергопостачальних
підприємствах (20), лісогосподарських підприємствах (12), у мистецьких закладах (10); на приватних підприємствах з виробництва
електронного обладнання (12), будівництва (8).
Домінуючими і безпосередніми причинами виникнення
КТС(К) на підприємствах, в установах, організаціях залишаються
значна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення
термінів виплати поточної заробітної плати.
Упродовж 2017 р. НСПП сприяла зменшенню соціального
напруження та пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами
конфліктів під час проведення найманими працівниками 20 страйків
та інших видів протестних дій, пов'язаних з частковим або повним
припиненням роботи, а також 101 акції соціального протесту, в яких
взяли участь понад 65,5 тис. найманих працівників7.
Одним з головних завдань НСПП є запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасне врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин,
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недопущення їхнього переростання в колективні трудові спори
(конфлікти), що визначено нормативними актами.
Тим не менш стабільне функціонування будь-якої політичної
системи не обмежується лише регуляторною діяльністю на ринку
праці та створенням правового поля для соціальних партнерів.
Розгалужена система соціального захисту характерна для всіх
країн Євросоюзу та більшості країн світу.
Так, у Франції (як і в більшості європейських країн) система
соціального захисту населення передбачає перерозподіл доходів
бюджету на соціальне забезпечення, а формується за рахунок внесків найманих працівників і підприємців. Ця система сформувалась
у Франції згори, тобто за суттєвої участі держави ще в далекі
післявоєнні роки. Іншими учасниками процесу перерозподілу
виступали профспілки та організації працедавців. На той час
завдяки такій формі соціального партнерства вдалося створити
матеріальну базу для всеохоплюючої системи соціального захисту
та збереженню миру в суспільстві. З 1997 р. відбулось скорочення
витрат на соціальне забезпечення, яке, тим не менш, дорівнювало
чверті ВВП. Одночасно реформування структур соціального захисту населення супроводжувалось посиленням впливу державної
влади в управлінні системою соціального захисту. На сьогоднішній день, для французької системи соціального захисту
характерним є висока доля витрат на соціальні програми, яка
перевищує середній рівень по ЄС, а також її фінансування, що
відбувається, переважно за рахунок внесків соціального страхування. Наприклад, резиденти Франції у віці від 25 років, які
перебувають на території країни більшу частину року, мають дохід
на сім’ю нижче встановленого мінімуму, мають право на
допомогу Revenu de solidarité active (RSA), яке становить від €
513,88 до € 1079,14 в місяць (в залежності від складу сім’ї)8. На
цьому фоні сповільнилося зростання реальної заробітної плати до
1,8% в 2017 р з 2,4% в 2016 р і виявився мінімальним з часів
фінансової кризи 2008 р. Особливо помітна ця тенденція в країнах
з розвиненою економікою. Реальна заробітна плата в країнах G20 в
2017 р. зросла на 2,1% після підвищення на 2,7% роком раніше.
У 2017 р. витрати з держбюджету на соціальний захист (за
винятком витрат на охорону здоров`я) в низці країн Європи
виглядає наступним чином:
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Позиція в
рейтингу
№ витрат на
п/п соціальний
захист
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
ее18
19
20
21
22
23
24

16
17
18
20
21
22
24
25
26
27
28
29

25
26
27
28
29
30
31
32
33

30
33
34
35
36
37
39
41

Країна

Франція
Фінляндія
Італія
Греція
Бельгія
Україна
Данія
Іспанія
Кіпр
Австрія
Португалія
Середній показник
по Північній, Південній та Західній
Європі
Угорщина
Словенія
Німеччина
Польща
Білорусь
Норвегія
Велика Британія
Болгарія
Чехія
Словаччина
Нідерланди
Молдова
Середній показник
по ЦентральноСхідній Європі
Швейцарія
Естонія
Російська Федерація
Латвія
Румунія
Литва
Туреччина
Грузія

%
витрат
від ВВП
на соціальний
захист9

Кількість втрачених робочих
днів (на тисячу
співробітників)
через акції протесту за період з
2000-2009 рр.10

Кількість втрачених робочих
днів (на тисячу
співробітників)
через акції протесту за період з
2010-2017 рр.11.

22,9
22,9
22,0
21,1
20,9
20,6
19,8
19,7
19,7
19,7
18,4

127
70
88
314
70
103
153
32
41
13

125▼
40▼
немає даних
немає даних
96▲
54▼
68▼
316▲
2▼
15▲

23
19
13
5
48
28
немає даних
немає даних
5
8
-

4▼
немає даних
17▲
2▼
немає даних
66▲
20▼
0
немає даних
0▼
13▲
-

4
4
1
24
5
-

1▼
9▲
0▼
немає даних
5
-

17,7
16,5
16,5
16,2
15,0
15,0
14,1
14,0
13,9
13,6
13,5
13,2
12,6
12,5
11,6
10,9
10,7
10,5
10,3
10,3
9,3
9,0
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Варто зазначити, що вказані дані по втраті робочого часу не
включать кількість страйків за 2018 р., а також дають лише
середній показник за сім років. Тим не менш, втрати робочого часу
вже за 2017 р. значно відрізняються від даних за попередні роки,
Наприклад, згідно з офіційною статистикою Норвегії за 2017 р.
загальна кількість втрачених робочих днів сягнула 8942 дні12.
Якщо співставити показники державних соціальних витрат та
кількість втрачених робочих днів через акції протесу, то стає
очевидним, що збільшення соціальних виплат не призводить до
очікуваного результату – миру і стабільності у суспільстві.
Розгалужені і не обґрунтовані системи соціальних пільг створюють перешкоди для розвитку ринку праці. Відбулась фактична
зрівнялівка на всіх рівнях, що ліквідує не лише мотивацію до
праці, але й до заробляння грошей в цілому. Надвеликі податки,
що мають покривати витрати на соціальні програми для великого
прошарку населення та утримання держапарату (варто згадати
порцеляну вартістю 500 000 євро, придбану для Єлисейського
Палацу у Франції13), трудове законодавство, що створює важкі
умови для малого та середнього бізнесу і не сприяє розвитку
підприємництва – все це призвело до поступового збільшення
акцій протесту у Франції та інших європейських країнах.
Незалежно від географічної широти, громадяни виходять на
вулицю з однаковими вимогами. Найчастіше мова йде про невдоволення зарплатами, політикою економії, намаганнями урядів
реформування трудового кодексу, пенсійної системи, охорони
здоров'я чи освіти. Найбільше страйків відбулось у Франції, яка
має 22,9 % витрат від ВВП на соціальний захист (найвищий у
Європі). Мешканці країни 15 разів цього року виходили на акції
протесту.
Найбільша хвиля протестів почалася 17 листопада через
анонсоване підвищення цін на пальне. На вулиці країни вийшли
близько 280 тисяч людей, 7 загинуло. Відтоді акції не припинялися
і 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд
відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне, мінімальна
заробітна плата зросте на 100 євро. В результаті, податкові пільги
та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон
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оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету
країни 10 мільярдів євро. З них шість мільярдів євро будуть направлені на нові заходи, оголошені Макроном. Крім того, французький бюджет отримає збиток в 3,9 мільярда євро через відмову
уряду підвищувати податки на пальне. Все це призведе до ще
більшого зростання бюджетних видатків французької держави.
Очевидно, що ситуація розвивається по замкненому колу, і навіть
у найближчій перспективі варто очікувати нових соціальних
сплесків.
Працівники й інших європейських країн з високим ступенем
соціального захисту також активно вийшли у 2018 р. на акції
протесту.
Профспілка EVG німецької залізниці Deutsche Bahn оголосила страйк після того, як 8 грудня були перервані переговори про
нову тарифну угоду. Співробітники залізниці вимагали підвищення зарплат на 7,5 відсотка, але концерн запропонував менше
підвищення. У профспілці не погодилися з пропозицією. У свою
чергу залізниця заявила про абсолютно зайву ескалацію. Також у
квітні страйкували співробітники авіакомпанії Lufthansa, вимагаючи підвищення зарплат. В результаті було скасовано 895 рейсів.
Європейська міжнародна профспілка 13 вересня закликала
співробітників лоукостера Ryanair у п'яти країнах (Бельгії, Італії,
Іспанії, Португалії та Нідерландах) до страйку. Профспілки ведуть
переговори з керівництвом ірландської авіакомпанії з січня
2018 р., прагнучі покращення умов праці та підвищення заробітних плат. У серпні пілоти лоукостера в Німеччині та інших європейських країнах вже оголошували страйк, що став найбільшим за
всю історію Ryanair. Тоді скасування рейсів торкнулися понад
55 тисяч пасажирів.
Уряд запевнив, що розуміє вимоги протестувальників, однак
закликав до терпіння, мовляв, вихід з фінансової кризи ще деякий
час триватиме. В Греції фермери, транспортники, вчителі,
адвокати та журналісти виступили проти пенсійної реформи уряду
та продовженням заходів економії після завершення третьої
програми фінансової допомоги країні у серпні поточного року.
Взимку почалися масові протести в Угорщині. У Будапешті
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8 грудня тисячі людей зібралися під будівлею парламенту із
протестами проти намірів запровадити в країні зміни до трудового
законодавства. Запропонований партією прем'єр-міністра Віктора
Орбана Фідес (Fidesz) законопроект, які критики називають
законом про рабство, передбачає збільшення кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400.
Стає реальністю заява, зроблена Президентом Європейського
центрального банку ще в лютому 2012 р. В інтерв`ю Wall Street
Journal про загибель Європейської соціальної моделі14.
Надзвичайно важливо звернути увагу на місце, яке займає
Україна в рейтингу соціальних виплат. Показник України (20,6%!)
перевищує не лише середньостатистичний показник по Центрально-Східній Європі, але й середні цифри Північної, Південної та
Західної Європи, країн, які входять в число найбільш розвинених
економік світу. Ставлячи себе в пряму залежність від соціальних
видатків та пільг, наша держава може отримати ще більш
вражаючі наслідки, ніж країни ЄС.
Прямим підтвердженням цього є кількість протестних акцій в
Україні. Так, за перше півріччя 2017 р. відбулось 33 акції
соціального протесту та 12 страйків, у яких взяли участь понад
15,6 тис. найманих працівників15. Але фактичний рівень невдоволення своїм соціально-економічним становищем і, відповідно,
ситуацією в трудових відносинах серед найманих працівників є
незрівнянно вищим. Так, за словами голови Федерації профспілок
України Г. Осового, кожний третій працівник обурюється тим, що
порушуються його права, але боїться за них боротися, кожний
другий (47%) змушений терпіти, тому що не бачить можливості
захистити свої права, і лише кожний десятий (12%) обстоює свої
права всіма доступними засобами16.
Причини конфронтації – невдоволення низькими зарплатами,
пенсіями, затримки з їх виплатами, (ціни, тарифи – але вони
пов’язані з рівнем зарплат), низька захищеність перед загрозою
звільнення (низький рівень захищеності, насамперед, у сфері
приватного бізнесу).
Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні у червні
2018 р. збільшилася на 6,3% порівняно з травнем і на 1 липня
становила 2,723 мільярда гривень. За даними Державної служби
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статистики, з початку року заборгованість з виплати зарплати
зросла на 15%. Заборгованість працівникам економічно активних
підприємств на 1 липня склала 1,566 мільярда гривень (11%
порівняно з 1 червня 2018 р.)17.
Саме заборгованість з виплати заробітної плати стала причиною проведення найманими працівниками упродовж 2017 р. 13
страйків та 60 акцій соціального протесту (60% усієї кількості
зафіксованих НСПП проявів різних форм соціальної активності).
Серед інших вимог – підвищення рівня оплати праці,
запровадження встановленого законом мінімального розміру
оплати праці, виконання заходів з охорони та безпеки праці,
укладання і виконання колективних договорів та угод.
Мають місце вимоги щодо забезпечення прав і гарантій
діяльності профспілок, продуктивної зайнятості працюючих. Часто
висуваються вимоги, що стосуються організації виробничого
процесу, порушення соціальних і трудових прав найманих
працівників у зв'язку з установленням нових або зміною існуючих
соціально-економічних умов праці та виробничого побуту,
застосуванням вимушеної неповної зайнятості, роботи в умовах
неповного робочого дня (тижня).
Також висуваються вимоги щодо порушення соціальних прав
і гарантій найманих працівників на підприємствах, до яких
застосовано процедури ліквідації, відновлення платоспроможності
боржника чи визнання його банкрутом; низького рівня заробітної
плати на підприємствах певних галузей економіки, зокрема,
бюджетної сфери.
Аналізуючи вимоги, висунуті найманими працівниками у
колективному трудовому спорі (КТС (К), вирішенню яких сприяла
НСПП у 2017 р. (502 вимоги), можна установити їх наступним
чином: щодо погашення заборгованості із виплати заробітної
плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати (40%) –
найбільша питома вага у загальній кількості вимог; щодо
забезпечення відповідних соціально-економічних умов праці
(22%); щодо умов та підвищення рівня оплати праці (12%); щодо
дотримання порядку звільнення та працевлаштування, охорони

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

189

праці (9%); щодо укладення та виконання колективного договору,
угоди (8%); інші вимоги (9%).
Слід враховувати, що в багатьох випадках ігнорування
інтересів найманих працівників з боку роботодавця, призводить до
погіршення конфліктної ситуації.
Найбільші прояви протестної активності мали місце у
Черкаській (12 страйків та шість акцій протесту), Дніпропетровській (три страйки та 13 акцій протесту), Волинській (один страйк
та 10 акцій протесту), Львівській та Миколаївській (по 11 акцій
протесту), Запорізькій (один страйк та п’ять акцій протесту) та
Тернопільській (п’ять акцій протесту) областях і м. Києві (23 акції
протесту).
Задля збереження соціального миру ради підприємств, згідно
з законом про підприємство, не мають права оголошувати та
проводити страйки. Страйк може бути розпочато, якщо примирні
процедури не привели до вирішення КТС(К) або роботодавець
ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди,
досягнутої під час вирішення КТС(К). Страйк – це виключна
прерогатива відповідних профспілок. У разі виникнення
конфліктів на підприємстві утворюється паритетно-узгоджувальна
комісія під головуванням професійного судді.
За видами економічної діяльності такі акції відбулися на
підприємствах, в установах, організаціях бюджетної сфери (29), з
постачання електроенергії (24), машинобудування (18), добувної
промисловості та розроблення кар'єрів (17), металургійного
виробництва (9), транспорту (8).
Не виправляє складну соціально-економічну ситуацію в
Європі в світі і укладення колективних договорів. Згідно звіту
ETUI (Європейський інститут профспілок) про участь працівників
у колективних угодах в країнах Європейського Союзу у
найкращому становищі знаходяться скандинавські країни. Ці
держави мають високий ступінь залученості найманих працівників
до профспілок і високий відсоток поширення колективних
договорів.
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Кількість
членів
профспілки, %
Країна
загальної кількості
працюючих18
Фінляндія
74
Швеція
70
Данія
67
Норвегія
52
Бельгія
50
Італія
35
Австрія
28
Великобританія
26
Греція
25
Словенія
22
Нідерланди
20
Іспанія
19
Португалія
19
Німеччина
18
Чехія
17
Словаччина
13
Латвія
13
Угорщина
12
Польща
12
Естонія
10
Франція
8
Литва
8

% працівників,
охоплених
колективними
договорами у
2000 р.19

Відсоток працівників, охоплених
колективними договорами у 2016 р.20

85
94
85
71
96
80
98
36
82
100
82
83
78
68
48
51
18
37
25
28
98
15

89
90
84
67
96
80
98
26
40
65
79
73
72
56
46
24
14
23
15
19
99
7

Найменша кількість працівників, охоплених колективними
договорами, в Польщі, Литві, Латвії, Естонії, і спостерігається
тенденція до зниження частки працівників, охоплених колективними договорами. На стабільно високому рівні, близько 90 відсотків, залишається рівень колективних договорів у Франції,
Австрії, Бельгії, Швеції і Фінляндії. Проте кількість членів
профспілок не є головною ознакою здатності профспілок мобілізувати працівників. Наприклад, в Іспанії про підтримку
профспілок свідчить велика кількість голосів, отриманих ними на
виборах, а у Франції профспілки неодноразово демонстрували, що,
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незважаючи на низький рівень членства, здатні мобілізувати
працівників на масові страйки та демонстрації.
У більшості країн членство у профспілках в останні роки
падає, і навіть там, де воно зростає, не корелюється з кількістю
працюючих. Більшість європейських держав мають кілька конкуруючих профспілкових конфедерацій, часто поділених за
політичними мотивами.
В Україні репрезентативність суб`єктів соціального діалогу
визначається за 2-ма основними механізмами – абсолютним і
відносним. На національному рівні такого діалогу діє абсолютний
механізм: всеукраїнським об`єднанням профспілок необхідно
налічувати не менше 150 тис. членів (отже, в наявності конкретна
негнучка межа мінімальної чисельності членів профспілок). Дещо
по-іншому визначається репрезентативність на інших рівнях,
оскільки тут діє відносний механізм. Так, на галузевому рівні
представляти інтереси працівників повною мірою здатна профспілка, що об’єднує не менш як 3% працівників, зайнятих у
відповідній галузі економіки; на територіальному – інтереси
працівників можуть представляти обласні або місцеві профспілки,
їх організації й об’єднання, створені за територіальною ознакою,
членами яких є не менш 2 % зайнятого населення у відповідний
адміністративно-територіальний одиниці21.
В. Ротань наголошує, що стороною колективного договору на
найнижчому рівні соціального діалогу є саме первинна профспілкова організація (за винятком випадків доручення повноважень
щодо його укладення іншим суб'єктам або створення на підприємстві повноцінної профспілки), а не виборний орган цієї
профорганізації. А ось певну невизначеність породжують положення ст. 247 КЗпП України, де закріплюються повноваження
останнього укладати й контролювати виконання колективного
договору22.
Законодавством забороняється участь у переговорах (як і
укладення колективних договорів) від імені працівників
суб'єктами, які утворені та/або функціонують за рахунок коштів
власників/уповноважених органів роботодавців, політичних партій
тощо23. В. Щербань пропонує закріпити в законодавстві дефініцію
поняття спільний представницький орган професійних спілок як
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добровільне, організаційно самостійне об'єднання профспілок
(та/або декілька об'єднань), яке створюється на засадах пропорційного представництва (відповідно до чисельності членів), із
метою здійснення представництва та захисту прав і інтересів
найманих працівників на відповідному рівні договірного регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин24.
О. Трюхан пропонує запровадити в законодавстві поняття найбільш представницька професійна спілка і найбільш представницька
первинна профспілкова організація25. І.І. Шамшина з метою
уникнення профспілкового монополізму пропонує закріпити в
законодавстві норму такого змісту: Профспілка представляє інтереси працівників у соціально-партнерських відносинах, якщо рішенням загальних зборів трудового колективу їй доручено це право.
Межі повноважень профспілки в конкретних соціально-партнерських відносинах повинні бути зафіксовані документально в акті,
засвідченому рішенням загальних зборів трудового колективу26.
Проблема полягає і в неоднорідності профспілкового руху, на
чому наголошує С. Конончук, указуючи на існування 3-х груп
профспілок:
а) так звані державні, спадкові профспілки у своєму складі
мають представників адміністрації роботодавців, а не лише працівників. Вони відзначаються доволі тривалою історією розвитку,
внаслідок чого не зазнали значних перетворень після зміни
підходу до соціального партнерства;
б) незалежні профспілки, що виникли в період незалежності
України за рахунок активно налаштованих працівників, не
включають у себе представників роботодавців, власників чи,
адміністрації підприємства;
в) так звані жовті, компанійські профспілки створені
переважно в лояльних умовах сприяння чи відсутності супротиву з
боку роботодавця27.
Окремим предметом стурбованості дослідників є те, що
уповноважені органи представляють лише економічно активну
частину населення, в той час як безробітні (як циклічні, так і
фрикційні) позбавляються можливості брати участь у соціальному
діалозі. В. Бутенко пропонує надати існуючим суб'єктам повноваження і щодо представництва зазначених вище груп населення28.
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Як і європейські профспілки, українські організації також
часто зазнають вплив різноманітних політичних сил. На сьогоднішній день в Україні політичні уподобання стають на заваді реалізації
природних функцій профспілок. Політична заангажованість викликає сумніви щодо того, чиї саме інтереси обстоюють профспілки –
найманих працівників чи представників великого бізнесу.
Чим розвиненішими та впливовішими є об’єднання працівників, тим самостійніши вони під час вибору політичного
партнера. Зменшення самостійності у виборі профспілок пов’язане
насамперед із зовнішніми стосовно партійних систем політичними
чинниками: нормативним регулюванням державою політичної
діяльності громадських організацій, режимними характеристиками
політичної системи, а також специфікою політичної активності
мас. Ситуація, за якої профспілки цілковито втрачають можливість
діяти як політичні суб’єкти й змушені чітко виконувати накази
партійного керівництва, є можливою в умовах тоталітаризму. На
думку В. Цвиха, взаємини профспілок і партій принципово відрізняються в суспільствах різного типу. У тоталітарному суспільстві
профспілки, якщо й існують, то зводяться до ролі прив’язних
ременів, що передають рух від партії до маси, пов’язують
правлячу, авангардну пролетарську партію з широкими масами
трудящих. Звідси відносини між партією та профспілкою є
відносинами субординації, тобто підпорядкування і залежності29.
«Успішність досягнення політичних цілей профспілок
зумовлена рівнем та традиціями партнерської взаємодії (проблема
рівноправ’я сторін), рівнем організаційної взаємодії та консолідації профспілок (що виявляється у спроможності профцентрів
відігравати самостійну роль, обстоювати власні інтереси), перебігом розвитку політичної ситуації у кожній окремій державі,
логікою управлінського впливу держави на профспілковий рух.
Співвідношення вказаних параметрів є варіативним, проте дає
підстави для формування особливих моделей зв’язку профспілок
та партійних систем, які можна ідентифікувати за національною
ознакою»30.
Другий ключовий учасник колективних угод – це роботодавці, але про їхнє членство у організаціях роботодавців та бізнесорганізаціях відомо набагато менше. Дуже важко оцінити і
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репрезентативність цих організацій і їхній кількісний склад.
Кількість членів організацій роботодавців, як і кількість членів
профспілок, значно різниться між європейськими країнами: вона
дуже низька в країнах Центральної та Східної Європи, але
становить близько 80% у Нідерландах, Швеції, Бельгії та Люксембурзі (і 100% в Австрії). Тим не менш, враховуючи доступну
статистику, варто зазначити, що приналежність до організацій
роботодавців демонструє абсолютну стабільність, яка різко
контрастує з крахом популярності профспілок.
Мета соціального партнерства – узгодження інтересів
найманих робітників та роботодавців у всіх сферах, де ці інтереси
пересікаються. Концепції соціального партнерства можуть бути як
індивідуалістські, так і колективні, існуючи паралельно одна
одній. Індивідуальні відносини між працівником та власником
(найм, умови праці, звільнення) регулюються індивідуальним
трудовим контрактом. Цитуючи Коулмена, автори книги Насильство та суспільні порядки вказують, що головними гравцями
соціальної структури модерного суспільства є корпоративні гравці,
тобто організації, які черпають свою владу в індивідів, а застосовують її для досягнення корпоративних цілей31.
Вирішальним моментом розвитку соцiально-трудових відносин є формування представницьких структур – професійних спілок
та об'єднань роботодавців, які хоч традиційно і вважаються
виразниками економічної сфери, проте значною мірою виступають
у сфері політичній. Більше того, профспілки та об‘єднання
підприємців належать до категорії інституалізованих груп інтересів, які, за визначенням політичної науки, володіють необхідними
ресурсами для організаційного оформлення ...з достатніми
людськими та фінансовими ресурсами, глибоким знанням тих
сфер державної політики, які у той чи інший спосіб зачіпають їхні
інтереси; мають конкретні цілі, досягнення яких відбувається
шляхом переговорного процесу з владними інституціями у плані
прийняття політичних рішень та формуванні законодавчої бази32.
Врегулювання відносин між підприємцями та профспілками
на підприємствах регулюються колективним договором. Положення колективного договору (угоди) набувають нормативно-правового значення. Закон Про колективні договори і угоди додатково
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легалізував ще й колективні угоди на національному, галузевому і
регіональному рівнях.
Із метою розв`язання існуючих проблем в економіці і
соціально-трудовій сфері та для ведення переговорів й укладення
Генеральної угоди між КМУ, всеукраїнськими об’єднаннями
організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, а також забезпечення її виконання
та здійснення контролю профспілкова сторона у вересні 2009 р.
створила Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань (СПО). СПО – це представницький орган профспілкової сторони у взаємовідносинах зі
стороною органів виконавчої влади та стороною роботодавців.
Основною метою створення СПО є представництво та захист прав
і законних інтересів членів профспілок в економічній, соціальній,
трудовій та інших сферах, у тому числі у їх відносинах з іншими
сторонами соціального діалогу.
В Угоді про утворення нового Спільного представницького
органу сторони роботодавців, яку було підписано 24 лютого
2017 р. більшістю репрезентативних всеукраїнських об'єднань
організацій роботодавців, задекларовано посилення соціального
діалогу, формування для участі в ньому спільної позиції бізнесу,
встановлення між роботодавцями скоординованих і погоджених
взаємовідносин, спрямованих на реалізацію їхніх прав у соціальноекономічній політиці держави33. СПО роботодавців також є
підписантом Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України,
всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців та всеукраїнськими профспілками на 2016-2017 роки, а також суб'єктом
ведення переговорів з укладення Генеральної угоди на новий
строк.
Соціально-економічні зміни мають підтримку і на міжнародному рівні. В ході 105-ї сесії Міжнародної конференції праці
Україна стала 53-ю державою-членом МОП, яка ратифікувала
Конвенцію №102 про мінімальні норми соціального забезпечення.
Це – ключовий міжнародний правовий акт, що стосується формування комплексної і адекватної системи соціального забезпечення. При цьому
генеральний директор МОП Г. Райдер
підкреслив, що прийняття Україною конвенції у всіх її дев'яти
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частинах, які охоплюють основні соціальні ризики, – важливий
крок для країни на шляху до забезпечення достойного рівня
соціального захисту населення та дотриманням принципів соціальної солідарності, доступності та фінансової стабільності. Ратифікація конвенції, на думку генерального директора, також допоможе
Україні реалізувати нещодавно прийняту Програму достойної
праці для України на період 2016–2019 рр. У 2017 р. видатки
державного бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення знизилися, порівняно з 2016р., з 32,6% до 25,8%. Таке зниження
пояснюється тим, що частину фінансування соціальних функцій
органів державної влади було передано на місцевий рівень34, на
якому було витрачено 73 млрд. грн., що майже в 2,5 рази більше,
ніж у І півріччі 2014р. Внаслідок бюджетної децентралізації
видатки на охорону здоров’я знизилися з 2,7% до 1,8%.
Унаслідок дослідження, проведеного в рамках Проекту
технічного співробітництва МОП Україна: сприяння реалізації
основних принципів та прав у світі праці, установлено, що
забезпечення профспілками належного рівня захисту трудових,
соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників
відрізняється від рівня ведення соціального діалогу: національного, територіального, локального. Найбільш високий рівень захисної функції профспілок дослідженням установлений на підприємстві, а чим вищий рівень – тим нижчий належний рівень.
Тобто, чим далі профспілки від найманого працівника, тим менше
вони турбуються про дотримання прав працівників. Тому
найважливішим завданням діяльності профспілок повинна стати
реалізація переходу від взаємодії профспілок на локальному та
територіальному рівнях до національного рівня.
Проте, рівень популярності профспілок та ступінь охоплення
ними працівників вимагає інших форм захисту прав найманих
робітників. По-перше, це гнучкі методи матеріального стимулювання персоналу компаній, а по-друге, його залучення до
вирішення питань управління, яке супроводжується розвитком
стосунків партнерства між менеджментом та найманими
робітниками.
Права робітників на участь в управлінні звичайно мають дві
форми. Перша з них полягає у наданні певних повноважень

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

197

органам фабричного (заводського) представництва, друга – у
включенні представників робітників до складу керівного органу
фірми. У першому разі орган фабрично-заводського представництва користується правом заперечувати звільнення, що здійснені підприємцем, брати участь у визначенні режиму робочого часу,
впровадженні системи оплати праці, складанні графіка відпусток,
організації профосвіти, у керівництві культурно-побутовими закладами, контролі за додержанням трудового законодавства. Цей
орган іноді наділяється правом отримувати від підприємця
інформацію про підсумки та перспективи господарської діяльності
та правом висловлювати свої думки та пропозиції з наведених
питань.
За другої форми декілька представників колективу працівників підприємства або профспілки беруть участь у роботі одного з
керівних органів фірми (наглядової ради, адміністративної ради).
Наприклад, у Німеччині, яка є яскравим прикладом демократичної
або середньоєвропейської моделі соціального партнерства, участь
в управлінні підприємством відбувається в рамках тарифної
автономії. Вона передбачає свободу соціальних партнерів домовлятися про заробітну плану та умови праці без прямого державного втручання, хоча й згідно з визначеними правовими нормами.
Наприклад, в Україні це може бути створення рад підприємств, що притаманне демократичній моделі соціального
партнерства. Утворення таких органів дозволить звільнити
профспілки від невластивих їм функцій. Саме на ради підприємств
покладатимуться соціальні, персональні та економічні питання. Їх
права повинні поширюватися від права отримання звіту від
представників адміністрації підприємства до участі в управлінні.
Що стосується методів матеріального стимулювання, то його
можна узагальнити в такі групи:
- участь робітників у прибутках, що надходять від зниження
витрат виробництва. На підприємствах США, Канади, Німеччини,
Франції та ряду інших країн застосовуються системи патерналістського преміювання робітників за скорочення витрат робочого
часу на одиницю продукції, економію сировини, енергії тощо. При
цьому матеріальний вплив на співробітників доповнюється соціально-психологічними заходами. Для контролю над долею
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участі робітників та службовців у зниженні витрат виробництва
створюється економічна рада, членами якої є представники
заводського персоналу;
- участь робітників у прибутках, отриманих від збільшення
обсягу виробництва або обігу підприємства. При підрахуванні
частки робітника в загальному успіху в основу покладається
відношення приросту обсягу продукції (чи обігу) до загального
фонду заробітної плати. Одним із засновників цієї системи був
німецький фабрикант Г. Шпіндлер, на підприємстві якого кожен
службовець та робітник перед Різдвом отримував чек з належною
йому сумою. Чек блокувався на 5%-му банківському рахунку протягом двох років. Через два роки робітник міг отримати частину
цієї суми готівкою або залишити на спеціальному рахунку
підприємства як індивідуальну форму участі в капіталі підприємства. Надалі ця система була модифікована у вигляді системи
обов'язкових збережень преміювальних на рахунках підприємства
з деблокуванням накопиченої суми тільки при виході робітника на
пенсію.
Вибір тієї чи іншої системи форми використання резерву
участі визначається через колективну угоду між підприємцем та
представниками робітників.
Незважаючи на розбіжності цих систем, їх введення можливе
лише тоді, коли стан на підприємстві відносно стабільний та коли
не планується великих технологічних змін. В іншому разі виплату
дивідендів буде вкрай ускладнено.
Поряд з участю у прибутках в якості засобу встановлення
соціального партнерства може бути використана участь у капіталі.
Найбільш поширена форма такої участі - продаж робітникам акцій
фірми, на якій вони працюють.
Ідея сучасної форми участі робітників в акціонерному капіталі
була висунута у 50-х роках каліфорнійським юристом та банкіром
Л. Келсо. За визначенням Келсо забезпечення прав людини та
збереження самої демократії можливе не лише при демократизації
політичної системи, але й при всебічному розвитку та заохоченні
економічної свободи35. Одним із засобів її досягнення є акціонерна
власність. Передання акціонерного капіталу найманим робітникам,
власне, є демократизація власності і вона, безумовно, здатна
суттєво вплинути на трудові відносини.
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Питання щодо акціонерних прав працівників створює
серйозну проблему для профспілкового руху. Адже основна
вимога профспілок – підвищення ставок заробітної плати – може
поступово втратити сенс, якщо виявиться, що індексація заробітної плати насправді дає робітникам менший виграш, ніж
продумані, довгострокові інвестиції в акції власної корпорації.
Система соціального партнерства повинна охоплювати не
лише працюючих громадян, але й таких, які виїхали працювати
закордон. Ці дві категорії громадян фактично не залучені до
процесу врегулювання соціально-трудових відносин, а між тим,
вони складають суттєвий прошарок українського суспільства.
За останні 5 років рівень безробіття в Україні знизився на
0,3 відсотка. Такі дані в оприлюднила Державна служба статистики. Якщо у вересні 2013 року в Україні безробітні становили
1,5% від загальної кількості працездатного населення, то зараз
вони складають всього 1,2%. Найвищим рівень безробіття за
останні роки був у 2014-му: тоді без роботи офіційно залишалися
1,6% громадян України працездатного віку. Починаючи з 2015-го
відсоток непрацевлаштованих почав демонструвати динаміку до
зниження. За даними Центру Разумкова, ринок праці відновлюється, демонструючи позитивні тенденції. Рівень безробіття серед
економічно активного населення віком 15-70 років зменшився з
9,3% у 2016р. до 9,1% у IІ кварталі 2017р. і до 8,9% у IІІ кварталі
2017р.36.
За даними статистики, у І кварталі 2018 року в Україні рівень
безробіття серед економічного активного населення (розрахований за методологією МОП) становив 9,7%, або знизився на
0,4 відсоткових пункти порівняно з І кварталом минулого року.
Серед осіб працездатного віку рівень безробіття дещо вищий і
складає 10,0%. Загальна чисельність безробітних серед працездатного населення − 1713 тис. осіб . Найвищий рівень безробіття
серед осіб працездатного віку, із зрозумілих причин, зафіксований
у Луганській (17,8%) та Донецькій (15,0%) областях. Ще у
15 регіонах рівень безробіття перевищував середній показник по
Україні. Найменше від безробіття потерпало працездатне населення Харківської та Київської областей, де його рівень не підійнявся
вище 7%. При цьому, кількість вільних робочих місць (вакантних
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посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості,
у березні 2018 р. порівняно з лютим 2017 р. збільшилась на 352
або на чверть і на кінець місяця становила 1744. Порівняно з
березнем 2017р. даний показник збільшився на 48,2%37.
Допомогу по безробіттю отримували 81,5% осіб, які мали
статус безробітного на кінець місяця. Середньооблікова кількість
безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у березні
2018р., становила 4,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по
безробіттю становив 2207 грн., що складає 59,3% законодавчо
визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн.)38.
Поряд з позитивними тенденціями український ринок праці
набуває ознак працедефіцитності. Спостерігається тенденція
зменшення чисельності економічно активного населення – з
20,2 млн. осіб у 2014р. до 17,8 млн. осіб у 2017р., що пов’язано не
лише з природним його зменшенням, анексією АРК та окупацією
частини районів Донбасу, але й з істотним відтоком робочої сили
за кордон. Щороку Україна втрачає до 130 тис. осіб економічно
активного населення. Одним з найбільших викликів для України
стає трудова міграція, особливо молоді та висококваліфікованої
робочої сили, яка набуває характеру остаточної еміграції з
України. Варто підкреслити, що достовірної статистики стосовно
чисельності емігрантів з України немає, особливо з початку 2014р.
внаслідок неможливості отримати інформацію щодо переміщення
осіб з окупованих територій та внаслідок того, що більшість
українців працюють за кордоном нелегально. За офіційними
даними Євростату Україна належить до 20 країн, громадяни яких
нелегально перебувають на території ЄС. Так, у 2014р. Нелегально
на території ЄС перебувало 16905громадян України, у 2015р. –
23920, у 2016р. – 2078539. Наприклад, за неофіційними даними
польських дослідників, українців в країні працює до 7 млн осіб40.
Тим не менш, Державна служба зайнятості повідомляє, що, за
даними МЗС, наразі за кордоном працюють 5 млн. українців41.
За даними Eurostat, 87% посвідок на проживання, які українці
отримали в ЄС у 2016 р., були надані Польщею. Також, за даними
Міністерства сім'ї, праці і соціальної політики Польщі, 95% усіх
дозволів на працевлаштування, виданих країною в першому
півріччі 2017 р., отримали українські громадяни. Крім Польщі,

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

201

українці найчастіше виїжджають на заробітки до Росії, Італії та
Чехії. Водночас міграція до Росії останнім часом зменшилася, в
тому числі через ускладнення міждержавних відносин.
Серед внутрішніх чинників, що підсилюють трудову міграцію, Нацбанк України відзначає військову агресію, макроекономічну кризу, погіршення добробуту домогосподарств, високий
рівень молодіжного безробіття42.
Доцільно одним з напрямків подальшого розвитку соціального партнерства вважати створення спеціальної інфраструктури,
яка була б спрямована на надання робітникам та тимчасово непрацевлаштованим допомоги у сфері юридичних, психологічних,
соціальних та інформаційних послуг.
Важливою складовою соціального партнерства є такі форми
та методи вирішення трудових спорів та конфліктів, які дозволяють запобігти їм або пом‘якшити. Задля цього в західних країнах
розроблені ефективні процедури примирення суб'єктів спору,
методи посередництва та третейського розгляду; чітко розрізняються законні та дикі страйки, юридична та матеріальна
відповідальність сторін за участь у так званих індустріальних
акціях (страйках та локаутах).
Україна приєдналася до низки важливих міжнародних угод,
які становлять правову основу соціального партнерства та врегульовують питання колективних трудових спорів: до Європейської
соціальної хартії від 18 жовтня 1961 р., Конвенції Міжнародної
організації праці (МОП) про застосування принципів права на
організацію і ведення колективних переговорів № 98 від 1 липня
1949 р., Конвенції МОП про сприяння колективним переговорам
№ 154 від 19 червня 1981 р., Конвенції МОП про право на
об’єднання й регулювання трудових конфліктів на територіях поза
метрополією № 84 від 11 липня 1947 р., Рекомендації МОП щодо
добровільного примирення та арбітражу № 92 від 29 червня 1951
р. та ін. У КЗпП закріплені основні положення щодо соціального
партнерства, права працівників на об’єднання у професійні спілки,
на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у
встановленому законом порядку (гл. ІІ, ст. 2, 50, 97 та ін.).
Зважаючи на те, що значна частина прав працюючих громадян
визначається колективними договорами та угодами, які
укладаються між роботодавцями, профспілками, органами вико-
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навчої влади та органами місцевого самоврядування, цим законом
визначено правові засади розробки, укладення та виконання
колективних договорів і угод.
Керуючись настановами МОП, на сьогоднішній день метою
діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної
ради повинно стати:
1. Координація рівноправної участі у переговорному процесі
всіх соціальних партнерів;
2. Дії, спрямовані на підвищення якості розробки та реалізації
політики та соціально-економічних стратегій, а також формування
соціального взаєморозуміння навколо них шляхом проведення
прозорого, суттєвого та регулярного діалогу між працівниками та
організаціями роботодавців та урядом,
3. Підтримка проведення соціального діалогу на всіх рівнях
органів місцевого самоврядування.
Тим не менш, на сьогоднішній день соціальне партнерство
залишається одним з найважливіших інститутів громадянського
суспільства. Подібно до соціального діалогу, соціальне партнерство має різні форми і розвивається на різних рівнях: макросоціальному, регіональному та місцевому. Кожен з цих рівнів
відіграє свою власну роль і має специфічні властивості. З огляду
на світовий досвід та українські реалії особливу увагу варто звернути саме на місцевий рівень. Реформа місцевого самоврядування,
що проводиться в Україні, дає можливість використати досвід
країн з широкими повноваженнями місцевої влади (наприклад,
Польщі). Важливість впровадження механізмів соціального партнерства на місцевому рівні обумовлюється двома факторами: поперше, існуванням конкретної кількості питань та проблем, які
потрібно вирішити на місцевому рівні, через можливості кращого
моніторингу соціальних проблем та задовольнити їх. По-друге,
можливі безпосередні відносин між місцевою громадою та
центрами влади, а також і самоорганізація цієї спільноти задля
визначення і задоволення соціальних потреб.
Таким чином, вирішення питань соціальної політики має
більші можливості на місцевому рівні, а її реалізація може бути
цілком ефективною шляхом розробки різних інститутів
соціального партнерства та дотримання його принципів.
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Соціальне партнерство не знімає потенційну гостроту
протиріч та проблему конфліктів, а сам процес співробітництва
соціальних партнерів має нестабільний характер. Періоди так
званого класового миру можуть змінюватися жорстокою
боротьбою між робітниками та підприємцями у вигляді страйків та
локаутів, оскільки протиріччя між працею та капіталом закладено
у природі їх відносин. Мета соціального партнерства –
врегулювати конфлікт до того моменту, коли він вирветься
назовні, досягти згоди мирним шляхом.
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ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ
СУСПІЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ
Консолідація українського суспільства є одним з пріоритетів
його функціонування і модернізації. Без досягнення узгодженості
дій, єдності громадян зі стратегічно важливих питань соціальнополітичного і економічного розвитку країни, забезпечення її внутрішньої і міжнародної безпеки є неможливим. Особливе значення
забезпечення загальнонаціональної консолідації набуває під час
кризових періодів у тому числі під час неоголошеної війни.
В останні роки особливу значимість набувають політичні
проекти і програми, орієнтовані на розробку технологій, здатних
активізувати консолідаційні процеси. Однак їх впровадженню
перешкоджає ряд причин: теоретично недостатньо вивчений сам
механізм консолідації суспільства, що стимулює небезпеку поширення нелегітимних процесів і взаємодій; активізуються
дезінтеграційні процеси, спровоковані низкою гострих проблем
соціального, економічного, політичного, національно-культурного
характеру; радикалізуються суспільні настрої, активізується
протестний потенціал, процеси суспільної аномії чималої частини
громадян України; виникли нові форми нерівності, що
загострюють існуючі і породжують нові протиріччя; загальмувався
процес збільшення ефективності комунікації влади і громадянського суспільства; утворилася широка палітра інтересів акторів
політичного життя, їх ідеологічна роз'єднаність на тлі відсутності
єдиної національної ідеї чи єдиного бачення майбутнього держави;
зростає тотальна недовіра суспільства до влади та її інститутів;
ігноруються загальнонаціональні цінностей тощо.
У той же час не можна не погодитися з думкою, що «немає
жодного суспільства, яке перебуває в стані абсолютної конфронтації або абсолютної консолідації. Завжди спостерігаємо соціальну
систему, яка складається з цих двох процесів при домінанті
якогось одного з них. При цьому іноді виникає спокуса повністю
подолати конфронтацію і затвердити абсолютну консолідацію –
особливо в кризовому становищі розвитку громадських систем…
Придбання абсолютної консолідації означає тоталітаризм. В умовах відкритого суспільства навряд чи можна говорити про повний
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перехід від конфронтації до консолідації – це б означало руйнування живої діалектики системи «опозиція – влада», що є фундаментальною умовою демократії та сталого розвитку країни»1.
Консолідація українського суспільства, яка становить основу
національної політики, не є спонтанним продуктом активності
різних політичних і соціальних суб'єктів, а вимагає цілеспрямованих спеціальних зусиль з боку держави і громадянського
суспільства і може бути досягнута в рамках цілісної концепції.
Вона дозволить реалізувати системний підхід, що забезпечує
ефективне використання потенціалу суб'єктів забезпечення консолідації суспільства. Її стан обумовлює необхідність інституційних
перетворень, посилення управління, зменшення чинників, що
негативно впливають на консолідацію суспільства.
У той же час, задля формування цілісної концепції необхідні
точні, чи принаймні більш-менш достовірні данні щодо реального
стану як консолідаційного, так і конфліктного потенціалу суспільства, визначення індикаторів суспільної напруги та оцінка їх
достовірності. Таким чином перш за все необхідно деталізувати
розуміння громадянами певних аспектів ідентичності (зокрема,
громадянської та соціокультурної); оцінити інтенсивність і характер впливу згаданих вище тенденцій суспільно-політичного життя
на різні аспекти ідентичності громадян, передусім її громадянський аспект; дослідити характер сприйняття громадянами жителів
інших регіонів України, їх особливостей, існуючих уявлень і
стереотипів; виявити особливості бачення жителями різних регіонів факторів роз’єднання та консолідації суспільства, оцінити
потенціал їх впливу; з’ясувати ставлення громадян до можливих
політичних підходів і окремих заходів у мовній, культурній та
національній політиці з погляду їх впливу на національну єдність
тощо.
Перш за все слід підкреслити, що абсолютна більшість населення України (2018 р.) вважає себе насамперед громадянами
України (67,5%), регіональна ідентифікація переважає у 18%,
причому загальнонаціональна ідентифікація переважає в усіх
регіонах України: У Центральному регіоні загальнонаціональна
ідентифікація – 76%, регіональна – 15%, у Західному – відповідно,
72% і 17%, Південному – 63% і 26%, Східному – 52% і 20%. У
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Східному регіоні ще вираженою є ідентифікація зі своїм етносом
(7%) та відчуття себе громадянином колишнього Радянського
Союзу (5%)2.
Для порівняння у 2016 р. найчастіше респонденти вважали
себе також сааме громадянами України (58%), на другому місці –
локальна ідентифікація (як жителя села, району чи міста) (22%), на
третьому – регіональна (11%).
Ідентифікація себе як громадян України меншою мірою було
притаманно жителям Східного регіону (52%) та Донбасу (45%),
хоча і в цих регіонах вона були переважаючою. Сумарна частка
тих, хто ідентифікує себе, насамперед, з регіоном чи поселенням, у
цих двох регіонах є вищою (на Донбасі – 39%, на Сході – 38%),
ніж в інших регіонах (30-31%). Локальна та регіональна ідентичність переважала серед етнічних росіян – сумарна частка тих, хто
іден- тифікував себе, насамперед, з регіоном чи поселенням, серед
них становила 50%, тоді як частка тих, хто називав себе
громадянином України, становила 34% (серед етнічних українців –
відповідно, 31% та 62%). Також частіше етнічні росіяни, порівняно
з етнічними українцями, вважали себе громадянами колишнього
Радянського Союзу (відповідно, 9% і 1%) та громадянами світу
(відповідно, 5% і 2%). Разом з тим, ідентифікували себе як громадян Росії лише 0,4% етнічних росіян3.
У той же час, у суспільстві поширена думка, що події в
Україні розвиваються у неправильному напрямку, 70% населення
(58% – у 2014 р., 68% – у 2015 р., 67% – у 2016 р. 74% у 2017 р.), у
правильному напрямку розвитку подій впевнені 18% (22% – у
2014 р., 15% – у 2015 р., 16% – у 2016 р., 14% у 2017 р.) і 12%
(20% – у 2014 р., 17% – у 2015 р., 17% – у 2016 р., 12% – у 2017)
своєї думки не визначили4.
Для тих, хто вважає, що Україна прямує у неправильному
напрямку, основними аргументами щодо хибності шляху є
наступні: досі триває війна на Сході (70%), зростають ціни, а
зарплати ні (50%), різко зросли комунальні тарифи (39%), у людей
немає впевненості у своєму майбутньому (39%), залишається
високий рівень корупції (32%), країною й досі правлять олігархи (22%), реформи практично не здійснюються (20%), дуже погана
медицина (19%). Порівняно з минулим роком серед індикаторів
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хибного шляху відчутно піднялася вага зростання комунальних
тарифів (на 14%) та невпевненості у власному майбутньому (на
8%), натомість дещо втратила у вазі корупція (у 2017 році високий
рівень корупції одним із головних аргументів неправильного
шляху країни називали 47%, у 2018 р. – 32%)5.
Серед громадян переважає негативне ставлення до освітньої,
медичної, пенсійної, земельної, судової реформ, реформи поліції
та запланованої масової приватизації державних підприємств.
Негативне ставлення до реформ, які є принципово важливими для
розвитку економіки, або які впливають на основні системи
життєдіяльності суспільства, може в перспективі мати наслідком
зниження підтримки європейського курсу розвитку країни. До
цього слід додати й практично тотальну недовіру суспільства до
влади. Проте існує певний парадокс, коли громадяни, з одного
боку, не довіряють державі та її інститутам, проте з іншого –
прагнуть з її боку соціальної підтримки, хотіли б її активної ролі
не лише в економіці, а й в перерозподілі суспільних благ на
користь бідніших верств населення.
«Радикалізація суспільних настроїв, – вважає О. Суший, –
будучи ситуативним виявом «турбулентної сучасності», поки що
не стільки зменшує притаманну українцям під час трансформації
амбівалентність та невизначеність їх поведінки, скільки сигналізує
про формування нових установок, які можуть і мають стати
основою для зміцнення нової самосвідомості українського народу,
його консолідації, мобілізації та самоорганізації. Вкрай важливо не
розпорошити паростки нових українських надбань, що лежать в
основі нової політичної культури. Адже саме на цьому ґрунті
тільки й можливо забезпечити незворотність національнодержавного поступу України»6.
Зрозуміло, що на такому фоні суспільної оцінки стану справ у
державі говорити про розробку дієвих механізмів суспільної
консолідації принаймні наївно. Навіть враховуючи потужний
консолідаційних потенціал збройної агресії проти України,
розбалансованість ціннісно-нормативної системи та амбівалентної
масової свідомості входить до чинників деструктивної негативної
консолідації суспільства. У національній доповіді «Україна: шлях
до консолідації суспільства» (2017 р.) зроблено акцент на п’яти
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основних, на думку авторського колективу, факторах конфронтації
і консолідації в Україні, що у своєму симбіозі глибинно підсилюють конфронтаційну дію один одного: по-перше, ціннісна
відмінність як результат походження Заходу і Сходу України з
різних цивілізацій (євроатлантичної та євразійської); по-друге,
падіння добробуту громадян, бідність; по-третє, нерозвиненість
середнього класу та інститутів громадянського суспільства,
недостатня єдність громадянського суспільства і держави; почетверте, конкуренція олігархів та їхніх політичних проектів, що
гальмує розвиток суб’єктності країни на міжнародній арені;
зрештою, по-п’яте, воєнні дії на сході України7.
Проблема ще й в тому, що Україна ще не запропонувала своєї
альтернативи – смислової, організаційної, політичної. Позиція ж
основних політичних гравців дуже часто зумовлює їх
позиціонування і артикуляцію будь-яких відмінностей (політичних, економічних, соціальних, мовних, культурних, релігійних).
Іншими словами, політичні гравці часто і дуже небезпечно грають
на відмінностях в суспільстві і навіть маніпулюють ними як
«розколами». Починаючи з президентських виборів 1994 року і до
Революції Гідності, фактори вибору геополітичних орієнтацій,
питання федералізму, історичної пам’яті, проблема надання
російській мові статусу державної стали своєрідними символічними індикаторами, які політичні гравці адресують усталеним
синтезам регіональних ідентичностей. Більш того, ці регіональні
ідентичності стають самодостатніми, і сучасні регіональні відмінності в Україні вже проходять за принципом «свій-чужий».
Існування ідентифікаційних відмінностей стосовно певних
цінностей між жителями окремих регіонів (якщо не брати до уваги
непідконтрольні території) ще не свідчить про існування розколу
між ними, оскільки суттєві відмінності у поглядах на одну
проблему (наприклад, мову чи вектор зовнішньополітичного
розвитку) «перекриваються» паритетністю або тотожністю поглядів на іншу проблему (економічні питання, ідентифікація з певною
ідеологією чи партією, українською культурною традицією тощо).
Консолідація українського суспільства, подолання внутрішніх
суперечностей та негативних стереотипів серед громадян України
потребує реалізації адекватної державної політики ідентичності.
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Наявність спільної загальнонаціональної ідентичності українських
громадян є однією з передумов подолання зовнішніх і внутрішніх
загроз, життєздатності держави та реалізації національних інтересів. Українській державі необхідно сформувати у різних етнічних, релігійних груп ставлення до України як до своєї спільної
Батьківщини, тобто єдину загальнонаціональну (громадянську)
ідентичність.
Формування загальнонаціональної ідентичності, – підкреслюється в аналітичній записці Національного Інституту стратегічних
досліджень, – є чинником національної безпеки України. У
Стратегії національної безпеки України (затверджена Указом Президента України від 20 травня 2016 р № 240/216) наголошується,
що проблему забезпечення національної єдності та соборності
Української держави ускладнює низка негативних чинників, в
тому числі ціннісно-світоглядне розшарування українського суспільства, яке обумовлюється культурно-історичними відмінностями
окремих регіонів України і поглиблюється внаслідок спекуляцій на
цій проблематиці з боку певних внутрішньо- і зовнішньополітичних сил, зокрема екстремістського спрямування. Відповідно,
одним з стратегічних пріоритетів політики національної безпеки
оголошується досягнення національної єдності та консолідації
суспільства шляхом подолання як об’єктивних, так і штучних
суперечностей соціокультурного, конфесійного, етнічного, мовного, міжрегіонального та регіонального характеру на основі
безумовного додержання конституційних гарантій прав і свобод
людини і громадянина8.
У той же час, дійсною проблемою є практичне самоусунення
від вирішення цих (як, до речі, і багатьох інших) проблем
головного політичного гравця – держави. Концепції «національний інтерес», «національна безпека» тільки в останній час почали
активно включатися до державної політики України. Відсутність
чіткої державної політики консолідації українського суспільства
заміщується і компенсується саморегуляцією етнополітичних та
регіональних процесів у країні. Як слушно зауважила М. Шаповаленко, «головною умовою досягнення процедурного консенсусу
є поєднання державних і місцевих інтересів, збалансування
загальнодержавних і регіональних програм розвитку. Спромож-
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ність еліт до такої нелегкої праці з вироблення правил гри у
вказаних параметрах є також показником якості та кількості
владних ресурсів у елітних груп»9.
Політична значимість консолідації в сучасному суспільстві
об'єктивно посилюється в зв'язку з активізацією «людського капіталу», науки, освіти, питомої ваги соціального захисту населення,
а реалізується на різних рівнях управління: національному,
регіональному, місцевому – тобто стосується всіх елементів
політичної системи. Помітний вплив міжетнічних, релігійних
відносин; морального стану суспільства. Можна визначити
інститути впливу на процес консолідації (органи влади і управління, ЗМІ, система освіти і виховання, сім'я, громадські
організації, політичні партії) та інститути, чий вплив менш
помітно виражений (наукові установи, армія, великий і середній
бізнес, церква). В той же час, будь-який з цих інститутів може
стати як суб'єктом позитивної консолідації, так і в силу ряду
причин суб'єктом негативної консолідації (в основному через
посилення впливу одного з ідеологічних мотивів консолідації –
релігійного, національного, соціально-економічного, політичного
тощо.). Держава, з огляду на широкий спектр інструментів (від
прямого до непрямого впливу), розглядається в якості основного
суб'єкта консолідації. Однак істотною обставиною, що впливає на
реалізацію політики держави щодо консолідації суспільства, є
рівень довіри суспільства до державних інститутів та політичного
класу України. Сьогодні, згідно з соціологічними опитуваннями,
довіра громадян України до політичного класу є стабільно
низькою, а державна політика консолідації українського суспільства носить переважно фрагментарний, а не системний
характер, розмита по численним політичним напрямам і, як
наслідок, заходи, що впроваджуються державою задля консолідації суспільства, виявилися недостатньо ефективними.
Президент України П. Порошенко неодноразово підкреслював: «єдність України та консолідація українців є моїм головним
пріоритетом». При цьому він не враховував того, що коли у країні
розрив між багатими та бідними є занадто великим (за різними
даними в Україні більше 60% громадян живуть за межею
бідності), то в такому суспільстві з’являється соціальна
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відчуженість, антагонізми й протистояння, зростає соціальна
напруга. У таких умовах можлива тільки консолідація проти
влади, яка довела громадян до такого стану.
«В Україні, - підкреслював О.Копиленко, - питанням соціальної справедливості приділяється, на жаль, дуже мало уваги. Наші
владні органи мають якесь викривлене уявлення про соціальну
справедливість і згадують про неї, лише коли їм потрібно
виправдати зниження рівня добробуту громадян – мовляв, обмежуючи соціальні виплати, ми забезпечуємо рівність усіх громадян.
З іншого боку, наша гуманітарна сфера загалом і юридична наука
зокрема мають одну й ту саму хворобу – зазвичай усі їхні
рекомендації і пропозиції до влади не мають конкретики і зводяться до формули: «посилити…, поглибити…, розширити…»10.
І дійсно, якщо подивитися на «План заходів щодо зміцнення
національної єдності, консолідації українського суспільства та
підтримки ініціатив громадськості у цій сфері», затвердженого
Кабінетом Міністрів України 21 березня 2018 р., то там є безліч
заходів. У тому числі забезпечити:
1) розроблення дієвого механізму отримання інформації про
факти порушень прав і свобод громадян України, які проживають
на тимчасово окупованих територіях, з метою оперативного
реагування на такі факти та привернення уваги до них
міжнародної спільноти;
2) здійснення оперативного перекладу отриманої з різних
джерел відповідної інформації на англійську мову, її публікації у
вигляді щотижневого електронного бюлетеня українською та
англійською мовами;
3) опрацювання питань щодо надання правової та матеріальної допомоги політв’язням та членам їх сімей, які
перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також в
Російській Федерації;
4) визначення заходів щодо підтримки ініціатив громадськості, які опікуються питаннями захисту прав людини на
тимчасово окупованих територіях;
Сприяти висвітленню у засобах масової інформації пріоритетних заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації
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українського суспільства та передбачається підтримкою ініціатив
громадськості у зазначеній сфері, зокрема:
1) забезпечити надання мешканцям тимчасово окупованих
територій об’єктивної оперативної інформації про руйнування
житла, запобігання небезпеці їх життю та здоров’ю;
2) вжити дієвих заходів для збільшення зони покриття теле- та
радіомовлення на Кримському півострові, забезпечити доступ до
споживання інформаційної продукції засобів масової інформації
громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих
територіях, а також в усіх областях України, що наближені до
державного кордону та межують з іноземними державами;
3) забезпечити розроблення зразків, виготовлення і розміщення на відповідних носіях та розповсюдження (трансляцію) у
засобах масової інформації соціальної реклами на тему зміцнення
національної єдності, консолідації українського суспільства, цінностей свободи, демократії та патріотизму, захисту України від
внутрішніх та зовнішніх загроз і безліч інших ініціатив11. У той же
час, проблемам соціально-економічним у цій Програмі місця не
знайшлося.
Вихідним пунктом консолідації суспільства є розуміння самої
української нації як поліетнічної спільноти, що історично склалася
на території України і усвідомлює себе як спільноту громадян
Української держави.
«Українська політична нація» як феномен теоретично може
долати протиставлення між титульною нацією та етнічними групами, наповнює українську національну ідею загальнонаціональним, загальноукраїнським змістом і спрямуванням. Концепція
«української політичної нації» може стати важливим засобом
стабілізації міжетнічних відносин, гармонізації інтересів титульної
нації та інонаціонального населення. I це вкрай необхідно, втім
лише тією мірою, в якій все населення України буде почувати себе
справжнім суб’єктом здійснюваних перетворень. Лише тоді можна
розраховувати на успіх останніх.
Зрештою, «українська політична нація» і стала б уособленням
справді існуючих багатоманітних та взаємопроникаючих зв’язків
між титульним етносом та іншими етнічними спільнотами країни.
При оперуванні категорією «українська політична нація» зніма-
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ються заперечення проти поняття «державна нація», «націядержава». Українська політична нація стала б за такого підходу
виявом інтеграції українського суспільства на політичних, а не на
етнічних засадах.
При цьому намітилися, принаймні, два підходи до проблеми –
розглядати національну ідею як прояв власне національного буття,
скажімо, національної більшості, з одного боку, чи як вияв
потенцій всіх громадян України незалежно від національності, які,
тим не менш, входять складовою частиною в українську політичну
націю, з іншого.
Необхідно розрізняти такі поняття як «нація» і «народ», зокрема «українська нація» і «український народ». Не можна, намагаючись штучно ввести в суспільство певні ознаки, вважати, що ми
відроджуємо націю. При цьому національний прогрес – це є
розвиток народу, який завдяки спільному походженню в певному
просторі і часі розгортається в собі і водночас зберігає себе як
цілісність. З огляду на це можна висунути як припущення тезу про
українську ідею як таку, що кореспондується власне з українською
нацією та національну ідею, що співзвучна з поняттями «український народ», «Україна», «українська держава». «Національна ідея» як
поняття за такого підходу вживається в тому ж контексті, що й
«національна економіка», «національна безпека», тобто у всеукраїнському масштабі, загальноукраїнському наповненні цієї категорії.
Отже, введення у науковий обіг категорії «українська політична нація» потребує прискіпливого додаткового переосмислення
пов’язаних з цим поняттям досить таки дражливих явищ та
реальних питань, що, в свою чергу, потребує нагального фахового
розв’язання етнонаціональних проблем в інтересах національної
більшості, національних меншин, українського суспільства загалом та окремих особистостей зокрема. Зрештою, концепція
«української політичної нації», від імені якої проголошується
українська національна ідея, є власне не ідеєю, а лише ідеалом,
який, відрізняється від ідей тим, що предмети їх трансцендентні,
не дані у наявній дійсності і належать переважно до сфери віри,
надії, любові .
«Українська політична нація» це, звичайно, українська мрія,
до якої треба йти, стимулюючи інтеграційні процеси в суспільстві,
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що відображають спільні економічні потреби, політичні
уподобання, ідею та мету – розбудову самостійної, соборної
Української держави.
Що ж до категорії «український народ», то чи не на
найперший план, скажімо, для етнічних меншин виступає
подолання національної обмеженості, утворення інтегральних
цінностей в процесі консолідації українського народу. Станеться
так чи ні – залежатиме від міри консолідації громадян української
національної держави, маючи на увазі під самою консолідацією не
однорідність, а багатоманітність при усвідомленні спільної мети i
якоюсь мірою– і від зусиль кожного з нас (I. Дзюба). Має рацію
С. Макеєв: «на новий сплав як на політичну націю не варто
сподіватися як на реальну переплавку багатьох етнічних спільнот,
принаймні у найближчі роки»12.
І ще одне міркування. Якщо скористатися етнополітичними
підходами при користуванні терміном «політична нація», тоді
невмотивованим буде використання таких понять як «етнічні кордони», «етнічна солідарність», «духовно-культурний менталітет»,
«етнічні маркери», «культурна дистанція», «культурний шок»,
«етнічна (національна) самоорганізація», «національний (етнічний) чинник», «етнонаціональні потреби», «етнонаціональні чинники», які не виходять безпосередньо на політичне тло.
Характерно, що для внутрішньогрупової близькості основним
виявляється мова, культура, рідна природа, національна психологія та історичне минуле. Тобто категорій, що визначають
внутрішньогрупові характеристики, містять в собі, як правило,
культурно-традиційні чинники, які, причому реально, набувають
рис етнополітичної категорії. Звідси – вагомість автостереотипів та
гетеростереотипів, тобто образу власної етнічної групи, образ для
інших, з одного боку; образ іншої етнічної групи, з іншого.
Варто наголосити на тому, що поняття «політична нація» та
«етнічна (культурна) нація» не є характеристиками різного типу
націй, а відображають лише специфіку конституювання (західну та
східну) однієї з форм соціоцивілізаційної зрілості народів. З цього
погляду нація – це соціоцивілізаційне утворення поряд з родом,
племенем, народністю, що має економічний, політичний, історичний, соціальний та інші сторони свого функціонування, які у
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своєрідності свого взаємозв’язку утворюють неповторний спосіб
буття народу та його культуру. Тому етнічність – це не якийсь
окремий етап розвитку культурних спільнот або певний історичний їх різновид, а якісна своєрідність культури, яка більшою або
меншою мірою властива всім історичним спільностям людей.
І ще одне міркування. За Р. Шпорлюком, у науці та етнополітичній практиці є, так би мовити, два шляхи націєтворення.
Перший шлях – французький, сутність якого полягає в тому, що
етнічний чинник у конструюванні нації не повинен братися до
уваги. «У Франції та інших країнах Заходу прийнято погляд, що
нація – це поняття політичне та що етнічні відмінності не повинні
мати політичного значення, зокрема не заслуговують на будь-яке
офіційне визнання чи підтримку з боку держави». Другий шлях –
німецький. Німецькі вчені на противагу західним поглядам
висунули тезу, що нація відзначається спільною культурою,
побудованою на спільності (народної) мови, бо власне мова
простого народу відбиває справжній характер і дух народу».
Р. Шпорлюк вважає, що націєгенез за німецьким сценарієм
відбувся і на слов’янських теренах, тобто приведена у відповідність політична організація (держава) до політичних кордонів.
Причому теоретичне націєтворення передувало тут фактичному.
«Німецька інтелектуальна еліта вже наприкінці XVIII ст. створила
схему «німецької» історії на місці історії окремих німецьких
держав, «німецького»права», «німецького» фольклору, мистецтва
тощо. Слідом за німцями пішли слов’янські народи .
Побоювання того, що міжетнічна інтеграція приведе до
зникнення етнічності як такої є все ж таки безпідставними. Варто
визначити таку спрямованість зближення етносів в економічному,
соціальному, політичному відношенні, способі життя, щоб вона
відбувалася на основі збереження, розвитку, всебічного використання етнонаціональної форми суспільного життя, яка, зрештою,
не те що не вичерпала своїх можливостей у суспільному процесі, а,
зрештою, так і не приступила ще до серйозного етнонаціонального
розвою.
У що виллється інтеграція в українському суспільстві
передбачити важко. Принаймні зараз варто було б попрацювати
над встановленням упорядкованих безконфліктних відносин між
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суб’єктом і об’єктом міжетнічних відносин з тим, щоб досягти
нової якості у вигляді цілісності, єдності та їх організаційного
оформлення, встановлення нових форм відносин і співробітництва
як між елементами системи етнічних відносин, так і за її межами.
Майже 200 років тому Гете, відповідаючи на звинувачення,
що наука не допомагає управляти суспільством, відзначав, що
винуваті в цьому державці, нездатні точно сформулювати своє
соціальне замовлення розробникам науки та прислуховуватися до
розумних зауважень вчених. Залишається сподіватися, що все
відбуватиметься навпаки, принаймні в галузі державотворення та
конституційного процесу.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ТА
ІНСТРУМЕНТІВ ПРОСУВАННЯ РЕФОРМ В УКРАЇНІ
Сучасна українська держава сьогодні як ніколи потребує
системного та всеосяжного реформування. Динаміка імплементації
реформ завжди перебуває у прямій залежності від сприйняттям
реформ як основними політичними акторами, так і населенням в
цілому. Тому комунікаційний план реформ є не менш важливим їх
аспектом, ніж їх фактичний зміст.
Політико-комунікативний процес є обміном повідомленнями
та передачею інформації, що має вплив на все політичне поле чи
його частину. Зв’язок політичної комунікації з комунікацією
масовою полягає у тому, що засоби масової інформації (ЗМІ) та
засоби масової комунікації (ЗМК) є способами і каналами реалізації політичних комунікацій. Іншими способами є пряма або
безпосередня комунікація (інтеракція), що ділиться на формальну
та неформальну, а також комунікація, що опосередкована різними
організаційними структурами (партіями, громадськими організаціями, іншими групами інтересів). У свою чергу, політична
взаємодія є одиничним актом комунікації і, водночас, може
розглядатися як одиниця відповідного аналізу1.
Комунікативному процесу обов’язково мають бути притаманні інтерактивність, єдність комунікативного простору, розуміння
ситуації, з приводу якої відбувається взаємодія та відповідно
спрямованого соціуму. Ін6терактивність є невіддільною частиною
сучасного державного управління, вона стабілізує суспільні відносини, забезпечує громадський контроль, викликає довіру до влади,
забезпечує її прозорість та зрозумілість її дій.
Планування комунікації полягає в обґрунтуванні цілей
проектування комунікативної діяльності та способів їх досягнення.
Такий підхід дає змогу зв’язати всі елементи державного
управління у систему реформування. Завданнями цього процесу є,
відповідно, забезпечення та перспективна орієнтація цілеспрямованого розвитку комунікативного складника, а також створення
об’єктивної бази для комунікативної активності й ефективного
управлінського контролю.

220

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

Комунікаційний план спільно розробляється державними
органами виконавчої влади і є документом, в якому визначена
мета, пріоритетні теми та головні меседжи комунікації. В ньому
визначаються цільові аудиторії, їх потреби та взаємодії, комунікативні канали, очікувані результати, засоби та індикатори оцінювання, необхідні ресурси, терміни виконання та відповідальні
особи. Ефективність залежить від обґрунтованої реалістичності
встановлених державою завдань та адекватності забезпечення їх
виконання.
Підготовка та впровадження комунікаційного планування є
динамічним та мобільним процесом стратегічного розвитку і
трансформування ключових каналів комунікації. Вони виступають
засобами ретрансляції інформації від відправника до одержувача.
Першочерговими вимірами впровадження комунікаційних планів і
стратегій в сучасних умовах є інформативність, легальність,
комунікативність, технологічність, інтерактивність.
Головною метою комунікаційного планування є сприяння
досягненню цільовою аудиторією стану готовності і спроможності
до ефективного сприяння впровадженню реформ. Основним критерієм вибору є досягнення очікуваного результату комунікаційного планування. З метою збільшення його ефективності можуть
бути паралельно або послідовно використані кілька каналів.
Власні канали комунікації пріоритетні в умовах планування
загальної комунікативної стратегії.
Комунікативна стратегія такого типу реалізується завдяки
інформаційно-комунікаційним кампаніям та найпоширенішим
медіа-інструментам та засобам, що застосовуються під час
підготовки до ухвалення та реалізації державно-політичних рішень
і реформ, стосовно яких основні соціальні групи мають різні
інтереси. Змістом цих кампаній є обґрунтування доцільності
реформування та здобуття для них найширшої суспільної
підтримки. Кампанії є комплексом взаємопов’язаних дій, що
спрямовані на встановлення контакту з суспільством, постійний
інформаційний вплив. Основою комунікації під час цих кампаній є
комплекс ідей, які реформатори прагнуть донести визначеним
цільовим аудиторіям. Комунікація повинна бути використана для
генерування нових фактів, для змін у ставленні до реформ, у
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поведінці, аби вона полягала у сприянні процесам сучасного
державного реформування2.
Теоретичною основою комунікативної стратегії є визначення
змістовності інформаційного супроводу політичних змін і
державних реформ. З цією метою під час її розробки цьомають
бути застосовані такі методи, як тематичне вивчення літератури,
аналіз документів, моніторинг ЗМІ, метод кейс-стадіз, аналітичний
та порівняльно-історичний методи та інші.
Сьогодні Україна проходить черговий, надскладний період
реформ. Однак дана тема як в українському, так і зарубіжному
дискурсі представлена поки що недостатньо. Між тим, зважаючи
на принципову важливість комунікаційної складової реформ
такого роду дослідження можуть суттєво сприяти перспективі їх
просування. Відсутність різноманітних теоретичних моделей і
результатів практичних досліджень з комунікаційного супроводу
державних реформ може знівелювати не лише процес їх
підготовки, а й імплементації.
Доречно нагадати, що у вітчизняному дискурсі практично
відсутні спроби розгляду теоретичних засад процесу комунікаційного супроводу державних реформ, а також безпосереднього
аналізу існуючих практик. Це видається доволі дивним хоча б
тому, що, по-перше, світ змінюється дуже швидко і державам
необхідно постійно підлаштовуватися під зміни навколишнього
середовища, а по-друге, комунікація – найважливіший аспект
діяльності будь-якого суб’єкту держави та політичної системи
суспільства.
Дослідженнями відповідної проблематики і розробкою
програм просування реформ займаються ООН, Світовий банк,
аналітичні центри і організації з США, Великої Британії,
Німеччини, Австралії, тобто так звані Development Agencies –
агентства з розвитку.
Здійснення реформ, в даному контексті, є складовою ширшого
концепту – просування програм розвитку. Під цим розуміється як
державно-політичний, так і соціально-економічний розвиток.
Зазначена система змушена розвиватися завдяки взаємодії із
змінами зовнішнього середовища і внутрішніми протиріччями.
Комплексно політичний процес треба розуміти як послідовність
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змін в політичній системі, що дозволяє їй найефективніше
виконувати свої функції.
Якщо зміни будуть носити негативний характер для суспільства, то зміст розвитку містить певне позитивне забарвлення.
Державно-політичний розвиток має на увазі перехід зазначеної
системи на якісно новий рівень.
Політичні зміни та політичний розвиток є різними поняттями,
але в контексті зацікавленості позитивними політичними змінами
доцільним буде використовувати їх як взаємозамінні, хоча в певному контексті поняття розвитку залишатиметься переважаючим.
Головними типами політичних змін є реформа, революція і
державний переворот. Реформа, на відміну від революції і державного перевороту, має на увазі еволюційний характер змін. Наукові
поняття реформи, політичної реформи та державної реформи є
практично тотожними, тому вони можуть використовуватися для
опису однакових процесів. Під реформою розуміються зміни засобів діяльності установ та інституцій, що сприяє розвитку основ
існуючої політичної структури. Так, С. Гантінгтон зазначає, що
поняття реформи пов’язане з напрямком змін, а не тільки з їх
масштабами і швидкістю. Реформа є зміною, «під час якої влада
досі привілейованих груп урізається, а економічне становище і
соціальний статус знедолених груп відповідно поліпшується».
Водночас, С. Гантінгтон зазначає, що помірковані зміни, які не
сприяють залученню більшої кількості населення у політичне
життя, збільшенню рівності слід називати «консолідацією», а не
реформою3.
У розумінні феномену реформ ми будемо виходити з того, що
реформи в державі повинні призводити до суспільного поліпшення, підвищення ефективності держави, зростання загального
добробуту. З цим наміром, і проводяться реформи. Очевидно, що
іноді реформи можуть призвести не до тих наслідків, які
плануються, як мінімум до погіршення і як максимум до руйнування попереднього становища. Такі випадки зумовлені і складністю
планування як такого, і масштабами змін, передбачених
реформами.
Все ж будемо виходити з розуміння реформи як позитивного
перетворення. Втім, навіть якщо реформа не покращує життя

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

223

людей а тільки декларує цей намір, вона теж являє інтерес для
дослідження, оскільки її хід та підсумки потребують виправдання і
пояснення, тобто комунікаційного супроводу.
Політичні системи, які не здатні змінюватися разом зі світом,
часто гинуть, і на їх місці виростають більш ефективні. Здатність
системи проводити реформи, тобто планомірно, поступово і
ефективно підлаштовуватися під всілякі зміни навколишнього
середовища стає ключовою для забезпечення стабільності,
стійкості даної системи.
В суспільно-політичних науках не існує чітко визначеної
класифікації реформ. Говорячи про типи реформ, з дослідницької
точки зору доцільно виділити два аспекти: сфера суспільного
управління і масштаб реформ. Стосовно першого аспекту можна
говорити, наприклад, про освітню реформу, пенсійну реформу,
реформу збройних сил. За масштабом реформи можуть бути більш
масштабними і менш масштабними, наприклад, конституційна
реформа або реформа уряду. Варто зазначити, що для наших
дослідницьких цілей будуть важливими не самі реформи, піддані
різним класифікаціям, а скоріше ті їхні сутнісні характеристики,
які зможуть безпосередньо впливати на процеси здійснення
комунікаційних кампаній з просування цих реформ.
Особливий інтерес представляють реформи, що призводять до
найбільш масштабних змін. В теорії демократичного транзиту і
«хвиль демократизації» це реформи, що трансформують суспільство від тоталітарного або авторитарного режиму до режиму
демократичного, ширше кажучи, від невільного суспільства до
вільного.
Для експертів, які вивчають реформи взагалі, зокрема для
транзитологів, найважливішим є питання про швидкість проведення реформ. Приміром, відома «шокова терапія» як рішуче і
радикальне здійснення змін. Їй протиставляється градуалістський
підхід, що передбачає планомірну і поступову імплементацію
реформ.
Стосовно інших реформ подібних гострої антиподичності не
існує. С. Гантінгтон зазначає, що коли реформ не одна, а багато, то
їх варто проводити послідовно, а не одночасно. При цьому кожна
окрема реформа повинна проводитися максимально швидко, аби
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противники реформ не встигли мобілізуватися і підготувати
відповідь4. У руслі інституціоналізму – найбільш популярного
зараз напряму – вважається, що для багатьох суспільств
найбажанішим є не миттєвий результативний перехід, а створення
перед цим інституцій перехідного типу, які б відповідали наявним
політичним настановам та політичній культурі.
Сучасна реформа повинна виробляти зміни, які сприймаються
і безболісно приймаються політичною системою. Тобто, реформаторський процес повинен бути вкоріненим у державно-політичну
систему і не повинен бути протилежним їй. Найважливішим для
процесу реформ є готовність держави, суспільства, громадян та
світового співтовариства до змін.
Але тут виникає питання про межі можливих змін в
політичних інституціях, більшість з яких за своєю суттю є
відносно усталеними і мало піддатливими до змін. Реформовані
інституції повинні мати певну «еластичність», тобто здатність
змінюватися. Їх можна поділити на повільно мінливі, такі, як
культура, і швидко мінливі, як, наприклад, юридичні закони в
певній сфері розвитку суспільства. Якщо інститут не має здатності
змінюватися, якщо він з будь-яких причин не виконує свої функції
адекватно сучасному становищу, то реформування повинно бути
спрямоване на його руйнування і побудову нового, більш гнучкого
варіанту державно-політичного інституту.
Дизайн суспільних інститутів, створених у державі на
попередніх етапах розвитку, задає рамки, в яких держава згодом
існує. Найконсервативнішими в даному контексті є культурна
інерція та між поколінні відносини. Чинник культурної інерції є
серйозною перешкодою для реформ в силу того, що є найменш
здатним до суттєвих змін, адже культурні моделі зберігається
протягом століть. Вони можуть бути пов’язаними, наприклад, з
релігійними віруваннями та іншими особливостями сприйняття
світу окремим народом. Фактор міжпоколіних відносин проявляється тим, що різні покоління багато в чому відрізняються один
від одного і відповідно по різному ставляться до реформаційних та
інших процесів у країні.
Реформа народжується на стику трьох рівнів і можлива тільки
при їх успішній взаємодії: рівень політичної волі серед коаліції
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лідерів та політиків, рівень організаційної волі серед бюрократів,
особливо середнього рівня, і рівень громадської волі, який
визначається мобілізованістю суспільства і масштабом громадянської участі. С. Гантінтон підкреслює нелегку долю реформатора,
який протистоїть, з одного боку, консерваторам, тобто противникам реформ, а з іншого боку, революціонерам, тобто тим, хто
вважає реформи недостатньо радикальними5. Крім того, реформа
порушує звичний статус-кво і разом із обіцянками поліпшення
становища одних груп потенційно загрожує привілеям тих груп,
які отримують вигоди від існуючого стану речей. Тобто, реформи
перебувають в центрі перетину інтересів багатьох груп, тому
мають бути збалансованими і здійснюватися у супроводі
ефективної комунікації з ними.
Комунікаційний супровід державних реформ є використанням
інститутами державної влади комунікаційних засобів для впливу
на певні групи громадськості з метою здобуття їхньої підтримки,
що є принципово важливим для успіху реформ. І справа тут не
лише в тому, що сучасні як державні, так і бізнес-суб’єкти
набагато більше покладаються на маркетингові комунікації, аніж
раніше 6.
Зі свого боку П. Мефалопулос виділяє як окремий різновид
комунікації так звану Development Communication, якою займаються
агентства з розвитку. Він визначає її як комунікацію, спрямовану на
підтримку сталих змін процесів розвитку шляхом залучення
стейкхолдерів. Головними функціями Development Communication
він називає створення сприятливих умов для оцінки ризиків і
можливостей, поширення інформації, спонукання поведінкових і
соціальних змін.
Також доцільно виділити такий різновид комунікації,
пов’язаної з розвитком, як Advocacy Communication, яка розуміється як пропагандистська комунікація або як звичайна
пропаганда. Це комунікація, спрямована на зміну громадського і
політичного рівнів і на просування питань, пов’язаних з
державним розвитком. Ключовими функціями даного різновиду
комунікації П. Мефалопулос називає підвищення обізнаності про
важливі питання розвитку; використання комунікаційних методів
впливу на певні аудиторії для підтримки запланованих змін.
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Названі різновиди вважаються ним найважливішими, хоча існують
також Corporate Comunication та Internal Communication, які
інтерпретуються як зовнішні і внутрішні комунікації існуючих в
світі агентств з розвитку. Водночас він стверджує, що мета зовнішніх комунікацій є повідомлення суспільству про місію держави, суспільства, організації про їхню діяльність. Метою внутрішніх
комунікацій виступає підтримка потоку інформації всередині
організації, спрямованої на забезпечення її найбільш ефективної
роботи 7.
С. Кабаньеро-Верзоса і Х. Гарсія пишуть про те, що
стратегічні комунікації є орієнтованим на стейкхолдерів підходом,
який просуває добровільні зміни в знаннях людей, їх сприйнятті та
поведінці для досягнення цілей розвитку. Використовуючи стратегічні комунікації, реформатори можуть спробувати зрозуміти
ситуацію, а не просто створити і нав’язати свій план реформ.
Стратегічні комунікації в питаннях розвитку здатні просувати
конкретну політику, стратегію реформ, роблячи їх зрозумілими,
заручаючись підтримкою і співпрацюючи з усіма зацікавленими
сторонами, щоб домогтися запланованого результату 8.
Таким чином, даний підхід до комунікації виходить за межі
простого інформування, прагнучи до використання різноманітних
комунікаційних технологій для допомоги стейкхолдерам в
освоєнні нової інформації і розвитку нових моделей сприйняття
дійсності для полегшення прийняття нових форм поведінки. Цілі
реформи доцільно вважати досягнутими в ситуаціях, коли великі
групи людей добровільно змінюють свою поведінку.
Для здійснення програми реформ необхідна розробка
комунікаційної стратегії, що складається з управлінських рішень,
які визначають суттєвий план комунікацій. Комунікаційна стратегія визначає осіб, чия підтримка критично важлива для успіху
реформ. Типові поведінки повинні бути прийняти різноманітними
групами для допомоги в досягненні цілей програми. Меседжі,
будуть резонувати з відповідними аудиторіями. Канали комунікації повинні забезпечувати необхідне охоплення і формувати
довіру.
Заходи оцінки ефективності комунікацій повинні бути
об’єктивними. Для комплексної реалізації дану систему необхідно
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посилити комунікаційним планом, який встановлює тимчасові
рамки, терміни і бюджет, описує конкретні комунікаційні заходи,
які повинні бути реалізованими.
Комунікаційна стратегія принципово важлива для використання стратегічних комунікацій. Але вона повинна бути вкорінена
в існуючій реальності. Таким чином, якщо на початку реформ
стратегія, як правило, орієнтована на те, що реформатори
виборюють підтримку громадян, то коли реформи імплементовані,
нові інституції та форми поведінки сформовані доцентрово.
Стратегія повинна бути орієнтована на підтримку досягнутих змін
і постійний процес взаємодії з громадянами, доти і самі результати
з часом не будуть вкорінені.
Комунікаційна стратегія є лише частиною загальної стратегії
та плану реформ. Вона дозволяє виробити шляхи забезпечення
стейкхолдерів інформацією, створити переконливий меседж і
розвинути майданчики для діалогу. Комунікація не може
остаточно і принципово вирішити проблему, якщо вона перебуває
не в комунікаційному середовищі. Успіх залежить не від
креативності меседжів або стимулів для освоєння нових практик, а
від розуміння реформаторами сприйняття, мотивацій, переконань,
моделей поведінки всіх тих, хто включений в процес реформ і на
кого реформи мають вплинути.
Кабаньеро-Верзоса і Гарсія відзначають п’ять головних аспектів для реформаторів, що розробляють комунікаційну стратегію:
1. Мобілізаційна підтримка успіху реформи.
2. Варіативність зразків поведінки для досягнення цілей
реформ.
3. Меседжі переконання у підтримцці реформ.
4. Канали комунікації, що забезпечують охоплення і довіру
соціуму.
5. Оцінювання комунікації9.
Для стратегічних комунікацій питання сегментації є найважливішим, оскільки лише виходячи з розуміння сприйняття, мотивацій, відносин і зразків суспільної поведінки можливо побудувати
ефективну комунікацію.
Одним із шляхів сегментації для реформ є поділ суспільних
груп, які у них задіяні, на первинну, вторинну і третинну.
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Первинна група складається з осіб, поведінка яких має
змінитися для успіху реформ.
Вторинна група – особи, які безпосередньо поведінково
впливають на людей з первинної групи.
До третинної групи належать ті, хто впливають на все
суспільство. Вони є харизматичними лідерами, здатними переконувати, вони володіють ресурсами, що можуть бути спрямуваними
на реформи. Виходячи з цього комунікаційні заходи повинні
відповідати потребам даних суспільних груп.
Наступний крок – виявлення прихильників і опонентів
реформи. Однак це не скасовує необхідності роботи з усіма
аудиторіями, просто виділяє найбільш важливу. І безкомпромісних
прихильників, і непохитних супротивників необхідно однаково
переконувати, їх потрібно інформувати про процес реформування,
аби все володіли вірними даними про зміни, що відбуваються.
Прихильникам необхідна комунікація, яка зміцнить їх віру і
заохотить активну участь в захисті, пропагуванні та імплементації
реформ. Супротивники можуть бути перетворені на прихильників,
але якщо це неможливо, що найчастіше і буває, то комунікаційні
зусилля повинні бути спрямовані на нейтралізацію їхнього
негативного впливу на хід реформ.
Подібний підхід дозволяє державотворцям, управлінцям і
реформаторам розставляти пріоритети щодо розподілу комунікаційних ресурсів в рамках даних груп з найбільшим поєднанням
зацікавленості та владних ресурсів. Також він дозволяє
підлаштовувати комунікаційні зусилля під потреби конкретних
груп. Реформатор повинен розуміти специфіку різнорідності груп,
зважати на проблематику реформ, мати владу впливати на них,
У зв’язку з тим, що процес імплементації реформ займає
певний час і на різних етапах привертає різноманітних стейкхолдерів, комунікаційна стратегія повинна відповідати етапу реформи
і бути спрямованою на розуміння і сприйняття реформування.
Під час діяльності реформатору доводиться взаємодіяти з
різними і він має чітко розуміючи, як поводяться люди в даний
момент і як вони мають себе вести в ході успішної реалізації
реформи. На перших її етапах, на макрорівні, під час прийняття
законів і нових управлінських тактик мета щодо зміни поведінки
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може полягати в підтримці та застосуванні нових законів. На
наступних етапах, на мікрорівні, нова комунікаційна мета може
полягати в ухваленні різними групами різних, але взаємодоповнюючих один одного зразків поведінки.
Зміни поведінки не може бути досягнута простим
інформуванням. Комунікація повинна бути спрямована на те, щоб
залучити більше людей до нових процесів, мотивувати пошуки
рішення і дій як на індивідуальному рівні, так і на рівні спільнот.
Зміна поведінки відбувається поступово, тому комунікаційна
стратегія та планування повинні бути синхронізовані відповідно до
цих етапів.
Групами дослідників була розроблена модель етапів проходження соціумом процесу прийняття нових зразків поведінки.
Даний підхід пропонує коригувати комунікаційну стратегію та
плани відповідно до етапів: від необізнаності до обізнаності, далі
до розуміння відповідної проблематики і підготовці до дії.
Наступним є прийняття нових переконань, моделей сприйняття та
зразків поведінки, і, в підсумку, до підтримки нових
перспективних практик.
Відповідно комунікаційні дії повинні корегуватися залежно
від рівня: загальне на макрорівні а приватне на мікрорівні.
Важливим елементом як комунікаційної стратегії, так і плану є
повідомлення про переваги і вартості реформи. Автори в своїй
концепції роблять наголос не на меседжах, які транслюють
реформатори, а на меседахі, що їх повинні винести з комунікації
суспільні групи. Це важливо для дієвої проекції на проблематику
конкретних груп громадськості або конкретної людини. Особи,
яких вдалося переконати, зможуть нести цей меседж далі,
розуміючи його і ретранслюючи суспільству10.
Принципово важливим є питання формулювання меседжів і
переваг не з точки зору реформаторів, а з точки зору суспільних
груп. При цьому важливо поєднувати в меседжі як раціональні, так
і емоційні аргументи. Тому вибір каналів комунікації, які
дозволять охопити необхідні аудиторії і викликати їхню довіру,
залежить від характеристик аудиторії, меседжу і цілей.
Ключовими характеристиками для ефективності каналу є
рівень охоплення, частота і довіра. Найважливішим для
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просування реформи є питання довіри суспільних груп до того чи
іншого каналу, оскільки реформатор намагається не просто повідомити, а й переконати громадськість змінити свою поведінку.
Оцінювання того, наскільки комунікація вже впливає має перспективи впливати на людей, має бути постійною, і хоча відстеження і
оцінювання може бути дуже складними, але це не означає, що
вони не повинні проводитися.
Так, американський дослідник Р. Хорнік пише про декілька
шляхів, якими може змінюватися поведінка людей. Перший є
реакцією, коли людей переконують через повідомлення, другий –
через прийняття змін у соціальній групі, до якої належить людина,
третій – шляхом зміни думок еліти і законів. У другому і третьому
варіантах громадськість змінює поведінку, тому що це очікувана
реакція на зміну соціальних норм і політики 11.
Разом з цим, Кабаньеро-Верзоса і Гарсія визначають два
способи оцінки комунікації та її результатів. Перший – описовий,
коли лише документуються зміни в знаннях, сприйнятті та зразках
поведінки. Другий тип не тільки фіксує зміни, а й намагається
осмислити ступінь впливу меседжів на ці зміни. Вони сприяють
досягненню «гарного правління». Під ним розуміють спосіб
управління в державі, що вимагає здатності державно-політичної
системи домагатися цілей, відповідних реакцій на запити
громадськості та підзвітності її своїм громадянам 12.
Різними авторами згадуються також лобіювання громадських
інтересів і переконання для забезпечення політичної волі; громадська участь і дорадчі практики для зміцнення політичної волі;
фреймінг і формування порядку денного для втілення політичної
волі і побудови суспільної підтримки. Цікавими методами в цьому
контексті є «дорадчі опитування», розроблені Центром вивчення
дорадчої демократії Стенфордського університету, та фреймінг.
Дорадчі опитування є деякою комбінацією зі звичайного
опитування і фокус-групи. З групою чисельністю до 200 осіб
проводиться опитування, потім з ними відбувається дискусія за
темами опитування. Потім опитування проводиться знову з метою
виявлення результатів в зміні громадської думки, які необхідно
досягти надавши суспільству можливість обговорювати важливі
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соціальні та політичні проблеми і отримувати різноманітну
допоміжну інформацію.
Фреймінг виступає засобом подачі повідомлення таким
чином, аби аудиторія побачила проблему у певному світлі або у
певній перспективі. Завдяки фреймінгу реформатори можуть дати
можливість громадянам країни побачити суть реформи.
Тут ми бачимо використання класичних методів PR-комунікації, які довели свою ефективність. З одного боку, реформатори
змушені діяти максимально чесно і прозоро, але з іншого боку, за
це вони отримують постійне висвітлення в ЗМІ і повноцінний
доступ до інформації у стосунках з журналістами.
Виняткові заходи в основному спрямовані на привернення
більшої уваги до загального бренду реформ як динамічного,
яскравого і важливого процесу і, відповідно, до здобуття більшої
його підтримки. Вони дозволили посилити основні меседжі
прозорості, ефективності та важливості відкритого діалогу. Хоча,
судячи з доступних джерела, завдання побудови бренду реформ не
ставилося, відповідальні за комунікацію робили це приховано,
орієнтуючись на міжнародний досвід комунікаційних кампаній.
Підсумком імплементації реформ доцільно визначити
формування їх широкої підтримки в суспільстві, позитивні зміни
ставлення громадян до підприємців, зменшення бюрократичної
тяганини, поліпшення бізнес-клімату та збільшення інвестицій в
українську національну економіку. Зокрема, варто акцентувати
увагу на ставлення до підприємців як до ключових драйверів
реформаційного процесу. Інформаційна відкритість дозволила
чесно говорити про здобутки та невдачі реформ, аби суспільству
не здавалося, що вони йому нав’язані. Особливо необхідно
відзначити формування бренду реформ, що дозволить сконструювати цілісну картину змін.
Аналізуючи комунікаційну кампанію, варто відзначити, що в
ній необхідно використовувати набагато ширший набір засобів
комунікації – від інформаційних листів до оригінальних ТВроликів. Доцільне активніше використання сучасних технологій –
Інтранету, веб-сайту, соціальних мереж, розсилок електронною
поштою. Цікавим є і використання персоналізованих повідомлень
у внутрішній і зовнішній комунікації.
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Засоби організації та підтримки діалогу будуть носити
скоріше інструментальний, а ніж принциповий характер, тобто
використовуватися не стільки для залучення людей до обговорення реформи, скільки для зворотного зв’язку з метою корегування
комунікаційної діяльності.
Принципово важливим є підхід, коли комунікаційні кампанії
проводяться з повагою до поглядів та інтересів людей, працюють
не нав’язуючи, а показуючи переваги, що їх несуть з собою
реформи, коли відбувається залучення громадян до діалогу, коли
громадяни впевнені, що їхня думка є цінною для держави і буде
почутою. Це і є найголовнішими сучасними технологіями
комунікаційного супроводу реформ.
Реформування є одним з наймасштабніших перетворень
держави як за темпами, так і за кількістю та якістю змін, коли
реформи зосереджені на підвищенні інформаційної відкритості та
якості комунікації між органами влади і суспільством. Воно
базується на кількох основних нормативних документах і на
багатьох нормативних документах територіальних органів влади,
складається з безлічі масштабних напрямків. Тому коли йдеться
про реформу, то мається на увазі велика кількість різноманітних
змін на різних рівнях влади, поліпшення функціонування органів
державної влади на всіх рівнях, включаючи муніципальний.
Основними пунктами реформаторських комунікаційних
планів та стратегій є забезпечення:
- оперативної публікації офіційних документів; публікація
проектів нормативних актів з метою їх обговорення і можливості
пропозиції змін;
- можливості такого обговорення в режимі «питання/відповідь» на форумах та іншими засобами;
- розміщення типового програмного забезпечення.
Реформування регулюється кількома основними нормативними актами державного рівня і нормативними актами територіальних органів влади. В цих документах повинно міститись розуміння
необхідності комунікаційного супроводу державних реформ.
Велика частина того, що написано про просування реформ,
повинну бути сконцентроване на інформаційному супроводі, тобто
у форматі звичайного інформування13.
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Зараз відсутня будь-яка єдина концепція комунікаційного
супроводу впровадження сучасних реформ. Ти не менше,
створюються окремі сторінки на сайтах відповідних адміністрацій,
присвячених ходу реформування на даній території; проведяться
«круглі столи» із залученням експертів, бізнесменів і зацікавлених
громадян; організовуються «гарячі лінії» з відповідних питань.
Планомірне якісне комунікаційне супроводження реформування
дозволило вирішити проблеми з нерозумінням її цілей громадянами, з просуванням нових форм взаємодії з державними органами
та із загальним уявленням про реформи як про необхідний і
найважливішого для громадян процес.
Основною технологією і головним принципом комунікації в
ході реформ є просте поширення інформації. Між тим, держави не
завжди вважають за потрібне будь-яким чином просувати
реформу. Іноді реформатори усвідомлюють існування різних груп
інтересів і груп громадськості, з якими необхідно по-різному
працювати, але найчастіше це викликано необхідністю проходження проекту реформи через перешкоди з боку бюрократів і політичних опонентів реформаторів.
Ключовими принципами для реформ є двостороння комунікація, кліенто-, стейкхолдерооріентірованность, залучення громадян в діалог і планомірна довгострокова робота по зміні їхніх
знань, реакцій та зразків поведінки14.
Розглянуту теоретичну модель комунікаційного планування
просування реформ варто доповнити значущими аспектами. В
даній моделі доцільно посилити увагу іміджу держави і уряду, які
є суб’єктами комунікації і, як правило, ініціаторами реформ.
Можна припустити, що низька оцінка громадянами якості державного управління, низький ступінь довіри до державних інституцій
здатен завдати шкоди комунікаційним зусиллям державних
органів влади при просуванні реформ.
Проблема побудови більш позитивного іміджу повинна
вирішуватися в ході просування реформ: держава змінює способи
роботи на більш ефективні, стаючи кращою в очах громадськості,
але це не обов’язково відбувається системно. Отже, окрему увагу
потрібно приділити питанню про довіру громадян до інститутів
державної влади і спробам перебудувати імідж більш ефективного,
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прозорого і відкритого сучасного державного управління. Другий
момент полягає у створенні виняткового бренду реформ, особливо
якщо реформи є системними та включають в себе велику кількість
перетворень.
Проблема створення іміджу може мати першочерговий вплив
на успіх просування: завдяки бренду набір реформ може сприйматися цілісно і зрозуміло. На жаль, дуже часто держава, яка не
просуває реформи, вважає, що в цьому немає необхідності або
намагається таким чином ввести в оману суспільство. Теоретичні
підходи шанобливо ставляться до суспільних інтересам та
доводять власну ефективність. Звичайно, реформи не завжди
виявляються успішними, як і комунікаційні плани, кампанії та
стратегії, що їх супроводжують.
У підсумку варто підкреслити, що комунікаційний супровід
державного реформування сьогодні в Україні переважно обмежується простим інформуванням, а перетворення зачіпають часто
саме чиновників. Наголосимо, що комунікація з усіма суб’єктами
та об’єктами реформ має бути першочерговою, тим більше, якщо
враховувати мету реформ, а саме створення ефективно працюючого державного механізму. Сучасній державі необхідно
займатися просуванням своїх реформ, тому що, на відміну від
звичайного товару, реформи стосуються всього суспільства та їх
успішність залежить від розуміння і готовності громадян змінювати життя. Теоретичні напрацювання в цьому напрямі сьогодні
дозволяють формувати ефективну практику просування, але не
завжди використовуються державними інститутами через брак
систематизації або через банальну відсутність відповідних знань у
чиновників, які мають за це відповідати. Виходом з цього є
комплексний підхід, певна синергія, об’єднання зусиль реформаторів від держави з науковим співтовариством не тільки у справі
змісту реформ, а й у питаннях їх ефективного просування.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД
ПОЛІТИЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ
Встановлений Конституцією України демократичний політичний режим означає, що всі суспільно-політичні перетворення,
зокрема політичні й економічні реформи, які здійснюються в
країні, а також зовнішньополітичні заходи мусять мати як формальну (правову), так і неформальну (політичну) легітимність. За
словами Ганни Арендт, тоталітаризм базується на насиллі, демократія – на переконуванні. Тобто, політичні реформи в Україні
можуть набувати легітимності тільки у разі їх схвалення
представниками народу (Верховною Радою України) і широкою
громадськістю. За великим рахунком, за демократії неможливі, так
звані, «непопулярні» реформи. Так, реформи можуть бути болісними, призводити до згортання цілих галузей виробництва, а отже
й спричиняти безробіття, можуть спрямовуватися на скорочення
соціальних видатків тощо; і такі перетворення, звісно, викликатимуть невдоволення громадськості. Одначе, якщо ми розумітимемо слово «популярність» у його давньоримському сенсі –
відповідність інтересам народу – то цілком очевидно, що
існування демократичного режиму передбачає, що всі суспільнополітичні заходи здійснюються відповідно до народної згоди.
Функціонування демократії в Україні об’єктивно вимагає
комунікації між, з одного боку, органами законодавчої, виконавчою та судової влад і, з другого – народом України. Комунікація
між владою та народом має відбуватися у формі «переконування»,
на сутнісному значенні якого наголошувала Ганна Арендт.
Діяльність із переконування включає: 1) достовірне та вичерпне
інформування громадськості про стратегію, спрямованість і зміст
політичних реформ; 2) аргументування доцільності та методів
реформування; 3) корегування напрямків і способів здійснення
реформ, залежно від їх оцінювання народом. Тільки у разі
виконання зазначених вимог є підстави казати про демократичний
характер суспільно-політичних перетворень. Політична практика в
Україні, зокрема періодичні революційні зрушення, свідчить:
автаркія політичної влади, відхилення державного курсу від
базових інтенцій, які поділяються народом, призводить лише до
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загострення суспільно-політичної ситуації, наростання протестних
настроїв і подальшого усунення правлячої політичної сили, утім,
одначе, без зміни політичної системи. І це – ще один аргумент на
користь розвитку комунікації між владою та народом, широкого
включення громадськості до обговорення суспільно-політичних
перетворень в Україні.
Особливе значення комунікативний аспект має в процесі
здійснення політичних реформ. Поготів, ми розглядаємо його не
лише як доцільний, а й необхідний елемент їх провадження.
Інформаційний супровід виконує наступні функції: а) уможливлює
актуалізацію реформ на ріні проектування, б) забезпечує узгодження теоретичної моделі, на якій базується будь-яка реформа, із
реальними умовами, тією ситуацією, в рамках якої відбуватиметься реалізація теоретичної моделі, в) встановлення громадського контролю за процесом здійснення реформи. При зверненні до
практики суспільно-політичного реформування складається враження, що зазначені функціональні складники інформаційного
супроводу не задіюються і це призводить до вельми критичного
ставлення громадськості і до політичних реформ, і до суспільнополітичної ситуації в Україні загалом.
При дослідженні практики комунікації з громадськістю в
процесі здійснення суспільно-політичних реформ особливо
актуальними видаються такі аспекти проблеми:
– загальна стратегія суспільно-політичних перетворень, зокрема є рація простежити чіткість і прозорість формулювання
стратегії на рівні базових документів – програмових заяв
Президента України (інавгураційна промова, щорічні послання до
Верховної Ради України), програм діяльності уряду;
– вплив фактора російсько-української війни на процес суспільно-політичних трансформацій в Україні, оскільки війна,
принаймні в теорії, спонукає до мобілізації всіх матеріальних і
людських ресурсів на відсіч агресору та до активної оптимізації
виробничої й управлінської інфраструктури;
– діяльність Міністерства інформаційної політики України,
адже, згідно з Положенням про Міністерство, воно є головним
органом у системі центральних органів виконавчої влади із
забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема з
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питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її
межами, а також забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів;
– відображення в соціологічних та експертних опитуваннях
ставлення громадян до суспільно-політичних перетворень в Україні,
узгодження планів суспільно-політичних реформ з потребами народу,
адекватність й ефективність інформаційної політики в Україні.
У політологічних текстах і політичному дискурсі загальним
місцем стали слова про те, що на зміну індустріальній епосі
прийшла епоха інформаційна. Навіть критичні зауваження, відповідно до яких індустріальне виробництво не втратило свого
значення, все ж не спростовують важливості продукування та
поширення інформації, починаючи з царини шоу-бізнесу та маркетингу і закінчуючи – іміджем держав, інституцій, соціальних груп
тощо.
Варто, однак, зазначити, що поняття «інформація» є доволі
невизначеним. У своєму широкому значенні воно накладається на
загально філософське поняття «феномен». Бо що таке інформація?
Це явлення об’єкта, яке, одначе, є не самодостатнім, а визначеним
сприйняттєвими здатностями суб’єкта. Утім, ми залишимо за
дужками питання гносеології, й у своєму дослідженні розглядатимемо поняття «інформація» у його вузькому значенні: по-перше,
як повідомлення, яке адресується аудиторії – суспільству загалом
або ж окремій соціальній групі; по-друге, як уявлення (знання,
враження) про об’єкт, яке складається в наслідок сприйняття,
аналізу й узагальнення повідомлень.
Відтак звернімося до першого завдання нашого дослідження –
аналізу стратегії та напрямків реформ, як вони представлені в
ключових державно-політичних документах. Хронологічно наше
дослідження буде обмежене пост-революційним періодом, тобто
починаючи з 27 лютого 2014 року, коли було сформовано уряд,
який очолив Арсеній Яценюк.
27 лютого 2014 року парламентською коаліцією «Європейський вибір» підтримано призначення на посаду Прем’єр-міністра
України А. Яценюка і склад нового уряду. Представляючи Програму діяльності Кабінету-міністрів, А. Яценюк визначив головне
завдання, що стоїть перед урядом й українським народом, –
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«зберегти цілісність української держави, яка стане членом
Європейського Союзу». Таким чином, ми бачимо, що від початку
діяльності нового пост-революційного уряду було декларовано
стратегічну мету – інтеграція України в ЄС. У суто інформаційному плані таке чітке представлення подальшого зовнішньо- та
внутрішньополітичного курсу України відповідало суспільним
експектаціям. По суті, задекларувавши метою інтеграцію в ЄС,
пост-революційний уряд вивів Україну із ситуації двоїстості –
спроб зберегти політико-економічні зв’язки з країнами пострадянського простору, насамперед Російською Федерацією, і розвивати
норми та стандарти, які висувалися Україні країнами ЄС.
Ключова проблема, з якою зіткнулася Україна починаючи з
20 лютого 2014 року – воєнна агресія Російської Федерація.
Суверенітет і територіальна цілісність України опинилися під
загрозою. Формулюючи відповідь на цю зовнішньополітичну
загрозу, 27 лютого 2014 року Прем’єр-міністр України закликав
«всіх учасників Будапештського меморандуму прогарантувати
безпеку, територіальну цілісність, єдність України. Адже тоді,
коли підписувався меморандум, було визначено, що країнигаранти, а це Росія, США і Великобританія, візьмуть на себе
відповідальність за те, що вони прогарантують будь-яке уникнення
військових конфліктів, і що жодна з країн-сусідів ніколи і за
жодних обставин не буде втручатися у внутрішні справи
України»1. Тож, 27 лютого 2014 року в питанні захисту суверенітету й територіальної цілісності України акцентувалась увага на
реалізації принципів Будапештського меморандуму2.
Згодом, із підписанням Мінських домовленостей, учать країнгарантів безпеки України за Будапештським меморандумом стала
значною мірою неофіційною. Зокрема, і США, і Великобританія,
вводячи санкції проти Російської Федерації та надаючи Україні
військово-технічну допомогу, жодним чином не посилаються на
Будапештський меморандум. Відтак, питання загальної стратегії
забезпечення суверенітету й територіальної цілісності України
наразі, значною мірою, залишається невизначеним, оскільки принципи Будапештського меморандуму нині вже не розглядаються
його підписантами як актуальні, а нові засади, визначені Мінськими домовленостями, як свідчить практика, не можуть бути
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імплементованими повною мірою. Торкаючись процесу підписання Мінських домовленостей, їхніх цілей та найважливіших
положень, акцентуємо увагу на тому, що з самого початку, зіткнувшись із російською агресією, уряд України базувався на
стратегії залучення міжнародно-політичної допомоги на основі
Будапештського меморандуму.
Декларований у промові А. Яценюка курс України на
інтеграцію в ЄС відобразився в низці завдань. Зокрема, Прем’єрміністром відзначено такі напрямки діяльності Кабінету-Міністрів:
1) протидія корупції, задля чого оголошувалось про доцільність
створення Національного антикорупційного бюро; 2) запровадження судової реформи з метою забезпечення незалежність
судів; 3) проведення чесних і прозорих президентських виборів.
Загальний курс на імплементацію норм і стандартів ЄС,
відповідно до заяви Прем’єр-міністра, мав розпочинатися з
підписання угоди з Європейським Союзом про асоційоване
членство України в ЄС.
Відтак 27 лютого 2014 року Верховною Радою України було
схвалено Програму діяльності Кабінету Міністрів України3. Проте,
привертав увагу той факт, що сам текст програми був оприлюднений тільки 1 березня 2014 року4. На час голосування народні
депутати України не були ознайомлені з програмою діяльності
уряду й ухвалювали її «з голосу». А сам виступ А. Яценюка був,
певною мірою, експромтом.
Як і в промові Прем’єр-міністра, у Програмі уряду конкретизувались такі завдання: 1) підписання Угоди про асоціацію з ЄС,
2) налагодження співпраці з МВФ, 3) проведення реформ, які
необхідні для імплементації європейських норм і стандартів,
4) приведення цін і тарифів до економічно обґрунтованого рівня,
5) запровадження адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, 6) «розвиток всебічних добросусідських відносин з РФ» (і це
в умовах фактичної війни, коли збройні сили Російської Федерації
провадили окупацію Криму). Однак, попри агресію РФ – спробу
воєнним шляхом запобігти євроатлантичному векторові розвитку
України, – європейський вибір і перспектива членства України в
ЄС оголошено незворотними. Відзначимо, що уряд А. Яценюка
досяг помітних успіхів у співробітництві з Євросоюзом, зокрема
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21 березня 2014 року підписано політичну частину Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС.
Разом із тим, окремі заходи уряду не були сприйняті
суспільством. Гостру критику викликала політика уряду у сфері
цін і тарифів. Зокрема у своїй промові А. Яценюк відзначив необхідність прийняття «непопулярних» заходів у сфері житловокомунальних послуг. Наголосимо, зазначені заходи від початку
розглядалися урядом як «непопулярні» (саме за допомогою цього
прикметника вони були визначені в промові А. Яценюка). Уряд
удався до суто механічного підняття цін і тарифів на житловокомунальні послуги, забезпечивши тим самим надприбутки одержувачам ренти – природним монополіям, які перебувають у
приватній власності. Цей захід уряду доцільно розглядати у двох
контекстах: перший, з погляду розвитку демократичних інститутів
та участі громадськості в демократичних процесах, і другий – з
погляду суто інформаційного – комунікації між урядом і громадськістю. Український народ, який узяв участь у Революції
Гідності, виступивши проти олігархічного характеру державнополітичного режиму в Україні, за її підсумками не лише не
позбувся залежності від олігархічних груп, а й зазнав іще більших
визискувань. Тож, з одного боку, аналізуючи промову А. Яценюка,
ми бачимо задекларовану орієнтацію держави на імплементацію
європейських норм і стандартів, а з другого – традиційну політику
в інтересах рентоздобувачів–олігархічних груп. Така ситуація
розбіжності між задекларованими цінностями та практикою
неминуче призводила до когнітивного дисонансу в суспільній
свідомості. Цінності, на яких акцентував увагу А. Яценюк, підтримувалися суспільством, а практика – засуджувалася. Вихід із
зазначеного протиріччя лише один – суспільно-політичні протести
проти антисоціальної політики. Одначе в умовах воєнної агресії,
яку розгорнула Російська Федерація проти України, будь-які
протестні дії неминуче перетворювалися на фактор загрози.
Відтак, протестні дії фактично унеможливлювалися. Відповідно,
вже з 2014 року в суспільно-політичних настроях спостерігалися
різноспрямовані тенденції: з одного боку, мало місце падіння
довіри до уряду, парламенту та державної політики загалом, а з
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другого – зниження готовності суспільства брати участь у
протестних діях.
Разом із тим, на адресу уряду А. Яценюка пролунали й
звинувачення в корупції. За словами Голови комітету економістів
України А. Новака, в другій половині 2014 року наша країна
отримала від міжнародних інституцій 6,5 млрд. дол. США позик,
однак уряд неефективно використовує кошти і навіть не може
стабілізувати гривню, яка девальвувала на 70%, оскільки зайнятий
самозбагаченням5. Відповідно до заяви І. Шевченка, Міністра
економіки з 2 грудня 2014 р. по 2 липня 2015 р., «пропозиції
Яценюка часто носять лобістський характер з елементами
корупції»6.З докладною критикою корупційній діяльності А. Яценюка виступив голова Державної фінансової інспекції України
М. Гордієнко7.
Як наслідок, розбіжність між задекларованими цінностями та
практикою спричинила стрімке падіння рейтингу А. Яценюка. У
березні 2014 року, згідно із даними «Соціологічної групи
«Рейтинг»», про довіру А. Яценюку повідомляли 43% респондентів;
антирейтинг становив 51%. У грудні 2014 року показники довіри
сягнули 56%, недовіри – 40%. А в січні 2016 року співвідношення
довіри та недовіри склало вже 7% проти 88%8.
25 травня 2014 року на позачергових виборах Президентом
України було обрано П. Порошенка. Інавгураційна промова
новообраного Президента9, яка була виголошена 7 червня 2014 року, відображає ступінь прийнятної артикуляції внутрішньо- та
зовнішньополітичної ситуації України. У промові П. Порошенка
доцільно звернути увагу не лише на заявлені цілі та пріоритети, а й
на риторичні форми, а також на «фігури замовчування» актуальних проблем: мовчання ж бо дуже часто є промовистішим за
декларування.
Зокрема, в інавгураційній промові Президент П. Порошенко
акцентував увагу на таких ціннісних основах розвитку України.
По-перше, він охарактеризував політичний режим В. Януковича як
«диктаторський». Революція Гідності, наголосив Президент, уможливила подальший проєвропейський вектор розвитку України.
По-друге, звернувшись до теми воєнної агресії Російської
Федерації проти України, П. Порошенко зазначив: «На заваді
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колосальних можливостей, які з падінням тиранії відкрилися для
європейської модернізації України, стала справжня війна, спланована і розв’язана на українському Донбасі». У розкритті цієї
теми П. Порошенко звернувся до історичної аналогії, зіставивши
російську інтервенцію на Донбасі з боротьбою УНР проти
більшовицької агресії й порівнявши сучасних захисників України з
героями Крут. Одначе, зазначивши, що на Донбасі йде «справжня
війна», П. Порошенко жодним словом не повідомив про те, хто
саме веде війну проти Україну; є агресія, але агресор залишився не
названим. Ця риторична фігура замовчування є витісненням факту
агресії, раціоналізованою спробою уникнути мови війни. Про
домінацію зазначеного мотиву свідчать і такі слова Президента:
«Я не хочу війни. Я не прагну помсти». Відповідно, в інавгураційній промові були конкретизовані засади «мирного плану», які
згодом відобразились у Мінських домовленостях.
У цьому контексті П. Порошенко звернувся російською
мовою до мешканців Донбасу. Зокрема, він поклав відповідальність на невтішну соціально-економічну ситуацію на Донбасі на
В. Януковича і звинуватив останнього у фінансуванні проросійських бойовиків. Президент задекларував повагу до російської
мови та «регіональних нюансів», а також запевнив, що в політиці
історичної пам’яті, зокрема у визначенні «пантеону героїв»,
поважатиметься специфіка регіону та релігійні особливості. У ційтаки частині інавгураційної промови П. Порошенко анонсував
широку програму децентралізації. Зазначимо, що ця частина
інавгураційної промови могла бути розцінена як символічний знак
поваги до мешканців Донбасу (саме так вона й була витлумачена у
ЗМІ). Однак ця ж таки частина створює цілком однозначний
когнітивний акцент: мешканці Донбасу не розуміють української
мови, і тому, якщо ви хочете, щоб вони вас почули, ви маєте
звертатися до них російською (1), на Донбасі склалася окрема
система історичної пам’яті, а це означає, що, по-перше, історія
Донбасу є відмінною від історії всієї України, а по-друге,
ідентичність тамтешніх мешканців є іншою аніж ідентичність у
сусідніх регіонах (2), релігійні преференції на Донбасі не
збігаються з релігійними тенденціями в усій іншій Україні (3),
відповідно, проросійські сили в Україні спираються не на полі-
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тичні маніпуляції та диверсійну діяльність російських спецслужб,
а на об’єктивні потреби й очікування громадськості (4).
За словами П. Порошенка, альтернативою підтримці проросійських сил має стати широка децентралізація. Одначе, чи є ця
альтернатива достатньо прийнятною, якщо виходити суто зі змісту
інавгураційної промови? Якщо на Донбасі панують інша релігійна
традиція, інша історична пам’ять і російська мова, то що тоді
єднає Донбас і Україну? За великим рахунком, у проаналізованій
частині інавгураційної промови відбулося поширення всіх тих
складників інформаційної війни, яка провадиться Російською
Федерацією проти України. Пропаганда Російської Федерації
заперечує єдність України, нав’язує уявлення про штучність і
неприродність України в її теперішніх кордонах. Цей наратив
«сложно сопряжённой» України безальтернативно домінує в
російському інформаційному просторі й офіційному мовленні.
Сучасні російські пропагандисти лише повторюють тези, які були
висловлені ще О. Солженіциним: Донбас був «прирізаний» до
України В. Леніним, аби підвищити в Україні частку пролетаріату;
Крим став частиною України лише з примхи М. Хрущова;
причорноморські області – це взагалі не Україна, а «Новоросія». У
кожній області треба проводити окремий референдум і, згідно із
волевиявленням, має прийматися рішення про їх приналежність
Україні чи все ж таки Росії, – ось висновок, якого доходив
О. Солженіцин10. І ці ж таки тези стали альфою й омегою програми
гібридної війни проти України. Аби доходити зазначених
узагальнень і висновків, російські пропагандисти створюють
особливу картину світу, в якій схід і південь України поспіль
російськомовні; релігійні традиції – відмінні; а історична пам’ять
не лише не тотожна, а й радикально антагоністична. На жаль, до
інавгураційної промови П. Порошенка мимоволі потрапили всі ці
згадані міфологеми, які нав’язувалися росіянам і українцям російською пропагандою. Цей факт свідчить про те, що вплив російської
пропаганди на Україну є набагато глибшим, аніж можна гадати.
Навіть автори інавгураційної промови П. Порошенка, не поділяючи, звісно, ідеології «русского мира», вдалися до символів із його
дискурсу, прагнучи аби основні тези були сприйнятими. Сенс
інформаційної війни полягає в боротьбі за світогляд. Остаточна й
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безповоротна перемога Росії в інформаційній війні з Україною
полягала б у тому, що українці прийняли б тези О. Солженіцина, а
відтак добровільно пішли б на поділ своєї країни.
Інформаційна війна – впровадження символів свідомості –
ведеться шляхом нав’язування мови, вигідної для країни-агресора.
Отже, усякий дискурс, який оперує поняттями «цивілізаційної
розмежованості України», «протистояння між сходом і заходом»,
існування в Україні «двох ідентичностей» (незалежно від того, як
їх іменувати), несумісності «регіональних особливостей» тощо –
всі ці та інші наративні форми лежать у дискурсі «русского мира»,
це мова російського неоімперіалізму, а отже й послуговування нею
у риториці вітчизняних політичних і державних діячів може
асоціюватися з підспудним (свідомим чи несвідомим) поширенням
мови, спрямованої на поневолення України.
По-третє, в інавгураційній промові Президент висловив думку
про доцільність підписання «міжнародного договору, який прийшов би на заміну Будапештському меморандуму»; «такий договір
мав би надати прямі та надійні гарантії миру та безпеки – аж до
військової підтримки в разі загрози територіальній цілісності
(України, – авт.)».
Ми вже зазначали, що А. Яценюк, представляючи програму
діяльності уряду, акцентував увагу на необхідності виконання
Будапештського меморандуму. Натомість П. Порошенко, лише
вступаючи на посаду Президента, відмовляється від базування
зовнішньої політики, зокрема в частині протидії російській агресії,
на засадах Будапештського меморандуму. Наслідок цієї позиції –
не формальна, але фактична денонсація Будапештського меморандуму. Президент відмовився апелювати до того безпекового
базису, який уже існував, а поставив за мету віднайти новий,
причому в ситуації війни. Результатом цих пошуків стали Мінські
домовленості, які, одначе, так і не були ратифіковані Українським
парламентом, мають суто рекомендаційний характер і породили
чимало протиріч і конфліктів.
По-четверте, Президент наголосив: питання статусу Криму не
обговорюється, Крим – це Україна. Президент дав чітку кваліфікацію ситуації: Крим анексовано. Одначе Президент не сказав, ким
саме анексовано Крим. Навіть мовлячи про Крим, Президент
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оминув мовчанням статус Росії – воєнного агресора. Зазначимо
також, що й наразі питання практичних інструментів деокупації
Криму так і не ввійшло до світового порядку денного. У низці
резолюцій ООН відзначено українську приналежність Криму, але
інструменти повернення Криму до української юрисдикції досі не
вироблені. Показово, що у червні 2015 року, виступаючи з посланням до Верховної Ради України, П. Порошенко не зрадив власній
здатності мовчати про очевидне: згадавши про анексію Криму, він
так і не сказав про те, що ця агресія здійснена Росією; а у
висловлюваннях про проросійських бойовиків і російські військові
підрозділи на Донбасі так і не спромігся назвати дії Російської
Федерації агресією11.
Будь-яка воєнна кампанія ведеться за інформаційного
супроводу. У ситуації ж гібридних війн інформаційний складник
кампанії із допоміжного стає провідним. Як ми вже зазначали,
метою інформаційної війни є нав’язування супротивнику власної
картини світу, зокрема лексики – її кліше, символів і міфологем.
Протидіяти інформаційній війні до снаги лише шляхом: 1) деконструювання лексики країни-агресора (це завдання має значення в
рамках контрпропаганди), 2) перешкоджання поширенню ворожої
пропаганди, 3) цілковитого витіснення лексики країни-агресора –
її символів і міфологем. Коли ж, як у випадку з інавгураційною
промовою П. Порошенка, ворог не називається ворогом, агресор
не називається агресором, а йдеться лише про агресію як
неконкретизований феномен, як нібито об’єктивне стихійне лихо,
якому неможливо запобігти, то питання інформаційного та воєнно-політичного опору перетворюється на далебі невирішуване.
Інавгураційна промова П. Порошенка поставила суспільство перед
проблемою, але не назвала її витоки та причини. І така риторична
стратегія, до якої вдався П. Порошенко в інавгураційній промові,
могла вести до не вирішення проблеми – перемоги над ворогом,
відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, – а
до витіснення війни з авансцени суспільної свідомості.
У лютому 2018 року Київським міжнародним інститутом
соціології спільно з «Левада-Центром» (Росія) було проведе чергове соціологічне опитування. Як і в попередні роки (дослідження
проводиться з 2008 року), респондентам ставилося питання: «Як
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Ви загалом зараз ставитеся до Росії?», а росіянам «Як Ви загалом
зараз ставитеся до України?». В Україні в лютому 2018 року добре
або дуже добре ставляться до Росії 45% українців, погано або дуже
погано 38%, 17% не визначилися. В Росії добре або дуже добре
ставляться до України 33% населення, погано або дуже погано
55%, 12% не визначилися. Ставлення українців до Росії суттєво
залежить від регіону – на Заході позитивно ставляться до Росії
25%, в Центрі – 47%, на Півдні – 54%, на Сході – 58%12.
На думку російського аналітика А. Ілларіонова, яку варто
визнати цілком аргументованою, за початок відліку російської
воєнної агресії проти України варто брати 20 лютого 2014 року.
Саме того дня в Києві відбулися масові розстріли маніфестантів на
Майдані; і саме ця дата викарбувана на медалі Російської
Федерації «За повернення Криму»13. Відзначимо також, що про
причетність російських спецпідрозділів до масових розстрілів на
Майдані повідомляли народний депутат України Г. Москаль, який
очолював тимчасову слідчу комісію, що розслідувала цей злочин14,
а також голова СБУ у 2014-2015 рр. В. Наливайченко15.
Ми наводимо ці відомі факти лише для того, аби унаочнити
ситуацію нонсенсу: на час проведення згаданого соціологічного
дослідження про ставлення українців до росіян минуло рівно
чотири роки війни. Однак війна, з її загиблими та пораненими, й
особами, котрі були вимушені покинути свої рідні міста, не
вплинула на ставлення українців до росіян. І пояснити цей
«унікальний» феномен можна лише в один спосіб: у масовій
свідомості так і не сформувався причинно-наслідковий зв’язок між
трагедією війни та Росією – агресором і призвідником війни.
Російські громадяни масово підтримали анексію Криму, схвалюють офіційну політику Кремля, спрямовану на окупацію Донбасу,
заперечують очевидні факти причетності Росії до загибелі
малайзійського пасажирського літака, яка сталася 17 липня 2014 року16, проте ці факти докорінно не впливають на акт оцінювання, до
якого вдаються українські респонденти. Масова свідомість
українського суспільства перебуває в тотальній залежності від
офіційного дискурсу та політичних практик. В офіційних
повідомленнях ідеться про війну, але участь Росії в цій війні, як
правило, обставляється евфемізмами. Як наслідок, масова свідо-
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мість, яка лише відображає офіційний дискурс, а не аналізує його,
залишається в полоні усталених стереотипів про «дружбу народів»
і «слов’янську єдність».
Знову звернімося до Послання Президента до Верховної Ради
«Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році»,
виголошене 4 червня 2015 року. Характеризуючи ситуацію
2014 року, П. Порошенко вдався до своєрідної ретроспективи
подій і ситуацій: «Анексовано Крим. Російські бойовики захопили
більшу частину Донбасу. Підбурювані Москвою сепаратисти
розпалюють проросійські повстання в Харкові, Одесі, Миколаєві,
Херсоні, в багатьох інших містах. Кремль готувався до розчленування України… В березні 2014 року до виконання завдань було
готово трохи більше 5000 вояків». Почнімо з того, що згадка про
«5000 вояків» не відповідає дійсності. За даними Міністерства
оборони України, в Криму на час російського вторгнення
знаходилось 18 тисяч військовослужбовців; одначе з них тільки
4 тисячі зберегли вірність присязі й вийшли з окупованої
території, причому переважна більшість співробітників СБУ і
МВС, представників суддівського корпусу та працівників
прокуратури перейшли набік ворога17. Те, що Президент, кажучи
про «5000 вояків», фактично, повторює давню заяву О. Турчинова,
яка розходиться з дійсністю, свідчить про брак осмислення
поразки в Криму, відповідних організаційних і політичних висновків, а отже й належної артикуляції проблеми. Разом із тим
Президент знову не називає країну, яка здійснила анексію Криму, і
не характеризує підривну діяльність як акт воєнної агресії; у
Посланні, як і в інавгураційній промові, згадується про «бойовиків» і «сепаратистів», однак не проводиться причиннонаслідковий зв’язок між викладеними фактами агресії та війною –
ситуацією, яка постає в наслідок сукупності агресивних дій.
Втрата Криму постає просто як факт, а антиконституційні
заколоти в Одесі, Харкові, Луганську, Донецьку й інших містах,
хоча й характеризуються як прояви кремлівської політики, все
одно не розкриваються як прояви воєнної агресії. Відтак
вибудовується абсолютно інфантильна картина: «Кремль готується
до розчленування України», але нам бракує духу дати однозначну
кваліфікацію такої політики щодо України й зважитися на
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адекватну політику щодо Кремля, ґрунтуючись на оцінці дій Росії
як воєнної агресії.
У наступному Посланні «Про внутрішнє та зовнішнє
становище України у 2016 році», яке було виголошене 6 вересня
2016 року, натрапляємо на такий пасаж: «І за умов, коли агресія
Росії проти України все ще триває, а воєнна загроза зі Сходу є
найскладнішим стратегічним викликом, питання національної
єдності та політичної консолідації – це є питання життя та смерті.
Це, власне, головне, що я хотів би сьогодні сказати»18. Цілком
очевидно, що пан Президент є абсолютно щирим у своїх словах.
Війна проти України, ведена Російською Федерацією, актуалізувала питання єдності. Однак єдність українського народу
піддається випробуванню не так політикою Кремля, як невизначеністю її оцінок, протиріччями між політичними заявами та
реальною суспільно-політичною практикою, воєнними прорахунками та недолугістю соціально-економічної політики. Однак всі ці
фактори не потрапили до фокусу уваги Президента.
У Посланні, з яким Президент звернувся до парламентаріїв
7 вересня 2017 року19, знову звучить тема внутрішньополітичної
єдності, одначе як фактор її порушення розглядається тільки
підривна діяльність Кремля. Ось як описується політика офіційної
Москви щодо України: «Інформаційна війна, поширення фейкових
новин, сіяння паніки та зневіри… Стимуляція і симуляція рухів
протесту та маніпуляція у своїх інтересах деякими праворадикальними угрупованнями… Засилання в Україну диверсійних
груп, підготовка терористичних актів – ось далеко не повний
інструментарій Кремля». Далі Президент наголошує: «Але головна
загроза з боку Росії – все ж таки військова. Нема поки що жодних
ознак, аби Москва готова була відступити з Донбасу чи піти з
Криму. А от доказів її підготовки до наступальної війни
континентального масштабу – на жаль, дедалі більше». Отже,
головна проблема в тім, Москва не готова «відступити з Донбасу
та піти з Криму». Отже, мир в країні, відновлення суверенітету та
територіальної цілісності України – це питання доброї волі
Москви. Вочевидь, знову ж таки, вдаючись до психологічної
термінології, заява Президента цілком описується поняттям
«набута безпорадність», адже про жодну політико-правову оцінку
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агресивних дій Кремля й адекватну відповідь України, на жаль, у
Посланні не йдеться. Є питання й щодо слів про підготовку Росії
«до наступальної війни континентального масштабу». Якщо Росія
готується до «наступної війни», то отже й була попередня, котра
вже скінчилась. Відповідно, як тлумачити анексію Криму й окупацію
окремих районів Донецької та Луганської областей, як наслідок
«попередньої війни» чи феномен якогось іншого штибу? Проте
знайти відповідь на це питання в Посланні Президента неможливо.
У Посланні від 20 вересня 2018 року20Президент повідомив
про «рішення Ради нацбезпеки та оборони не продовжувати
Договір про так звану дружбу з Росією». (Ідеться про «Договір про
дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською
Федерацією»21, термін дії якого збігає 31 березня 2019 року.) «Із
Конституції, – зазначив Президент, – пропонується викреслити
норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту в Україні.
Після того як ми повернемо Крим, російської бази у Севастополі
точно більше не буде!» Президент повідомив також про
припинення співробітництва України та країн пострадянського
простору в рамках СНД. На жаль, Президент не повідомив, які
саме заходи вжиті, аби «повернути Крим», як не сказав і про те,
чому дотепер Україна не денонсувала «Договір про дружбу,
співробітництво і партнерство між Україною і Російською
Федерацією».
Наголосимо, стан війни виливає з самого факту вторгнення
збройних сил іншої держави, а не залежить від ухвалення
відповідного нормативно-правового акту, який цей факт фіксує.
Тож, про яку «дружбу й співробітництво» з Російською Федерацією впродовж чотирьох років війни може йтися? Критерії, які
свідчать про воєнну агресію, а отже і про факт війни, докладно
зафіксовані в Конвенції ООН «Про визначення агресії», ухваленій
резолюцією від 14 грудня 1974 року. Зокрема в Конвенції
відзначаються наступні факти, які свідчать про воєнну агресію:
а) вторгнення або напад збройних сил держави на територію
іншої держави або будь-яка військова окупація, який би
тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого
вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили
на території іншої держави або частини її;
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b) бомбардування збройними силами держави території іншої
держави або застосування будь-якої зброї державою проти
території іншої держави;
с) блокада портів або берегів держави збройними силами
іншої держави;
d) напад збройними силами держави на сухопутні, морські або
повітряні сили, або морські і повітряні флоти іншої держави;
g) засилання державою або від імені держави збройних банд,
груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки
серйозний характер, що це рівносильне переліченим вище актам22.
Усі без винятку ознаки воєнної агресії, перераховані в
Конвенції ООН, мали місце під час російської анексії Криму та
вторгнення на Донбас. Навіть діяльність російських іррегулярних
збройних підрозділів у Криму та на Донбасі – так званих
«козацьких формувань», серед яких були і ті, що перебували під
керівництвом І. Гіркіна, – підпадають під визначення воєнної
агресії, згідно з Конвенцією ООН; хоча вони й використовувалися
Російською Федерацією у війні проти України саме з метою
приховування факту воєнної агресії.
Воєнна агресія є онтологічним фактом, який не залежить від
його прийнятності чи неприйнятності для свідомості, як і не
залежить від того, чи є нормативно-правовий акт, що відображає
настання нової суспільно-політичної реальності – війни. Порушення державного кордону, унеможливлення діяльності державних
інститутів і легітимних органів місцевого самоврядування, а отже
й порушення прав і свобод громадян, а також державного
суверенітету – це є факти онтологічного порядку, які спричиняються в наслідок воєнної агресії й окупації частини території. І
те, що і парламент, і Президент України усіляко зволікали з
політико-правовим визначенням нової реальності – свідчить про
їхнє невиконання своїх прямих конституційних обов’язків.
Помилковість політико-правового ігнорування реальності є
особливо очевидною в інформаційному плані. Війна, яку Російська
Федерація веде проти України, традиційно визначається як
«гібридна». Її особливість, як уже зазначалося, полягає в домінуванні інформаційного впливу, який уже не є засобом тільки
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супроводу війни, а є одним із чільних її інструментів; важливий
складник «гібридної» війни – використання іррегулярних військових формувань або ж регулярних підрозділів, однак без розрізнювальних знаків, як це мало місце під час окупації Криму.
«Гібридний» характер ведення війни має одну мету – приховати
саму воєнну агресію, представивши її спершу у вигляді актів
громадської непокори, а далі й «громадянською війною».
Показово, що у своїх інтерв’ю президент Російської Федерації
В. Путін незмінно називає війну, яку його країна веде проти
України на Донбасі, – «громадянською війною» в Україні, в якій
ЗСУ протистоять нібито «комбайнери і трактористи» (саме до
такої, так би мовити, іронії він удався, коментуючи відступ
української армії з-під Дебальцевого в лютому 2015 року).
Аналогічну оцінку ситуації на Донбасі неодноразово давав і,
приміром, впливовий російський журналіст, головний редактор
радіостанції «Эхо Москвы» О. Венедиктов, який в авторських
програмах «Суть событий» 17 вересня 2017 р. і 5 січня 2018 р.
стверджував: «в Україні йде громадянська війна»23.
Не називання війни війною, не називання Росії агресором, не
вдавання до цілком логічних дій, які випливають із факту війни –
зокрема й розриву дипломатичних відносин із країною-агресором, –
це дії української сторони, які лише посилюють «гібридний»
характер війни. Російська Федерація, анексувавши Крим, ввівши
свої військові формування на територію окремих районів Луганської та Донецької областей і погрожуючи подальшими
вторгненнями, при цьому прагне уникнути прямого юридичного
визнання факту війни, домагається збереження її «гібридного»
характеру. Тобто в планах Росії вести проти Україну війну,
здійснюючи інтервенції й анексії, але зберігати видимість миру,
аби уникати міжнародного осуду та негативної реакції російської
громадськості, для значної частини якої війна з Україною є
неприйнятною. Зберігаючи «гібридний» характер війни, Російська
Федерація тим самим зберігає й можливість вийти з-під санкцій,
які були введені після анексії Криму, вторгнення на Донбас і
загибелі рейсу МН-17. Створення «розвилки» між реальністю –
фактом війни – та її трактуванням – заперечення факту війни й
збереженням формального миру між Україною та Російською
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Федерацією, включаючи торговельні та дипломатичні відносини і
навіть чинність договору «Про дружбу і співробітництво» – цілком
відповідає саме інтересам офіційної Москви і перешкоджає
міжнародному осуду агресії й протидії її агресивним планам.
Намагаючись протидіяти російській агресії, Україна все ж
продовжує діяти за логікою Російської Федерації. Україна не
ламає російський сценарій «гібридної» війни, а підтримує його.
Неможливо протидіяти агресії, зокрема й передусім в
інформаційній сфері, не ламаючи сценарій агресора! Неможливо
протидіяти агресії, не піддаючи деконструкції пропагандистський
дискурс, вибудуваний агресором! Росія продукує пропагандистську візію відсутності війни. Згідно з російською пропагандою, в
Криму мали місце акції «громадянської непокори російськомовного населення, яке непокоїла перспектива етнічних чисток
збоку українських неонацистів». І тільки втручання спершу
«козацьких підрозділів», а згодом і регулярних частин російської
армії уможливило збереження миру й подальше волевиявлення
«кримчан» приєднатися до Російської Федерації. Не аналізуючи
докладно всі обставини анексії Криму, зазначимо лише, що і
блокада частин ЗСУ та ВМФ України в Криму, і надання частинам
ЗСУ можливості покинути Крим – це були дії, логіка яких
будувалася на створенні двоїстості між реальністю та її трактуванням, між онтологією та її сприйняттям, між фактом і
трактуванням. Реальність, згідно з процитованою Конвенцією
ООН, описується словосполученням «воєнна агресія». Трактування – інформаційно-пропагандистське оформлення реальності –
зводиться до її заперечення, фактично, кажучи правовою мовою,
до приховування злочину – воєнної агресії проти суверенної
держави. І вся логіка інформаційної протидії агресії мала б
полягати в розвіюванні пропагандистських конструкцій створених
Російською Федерацією. Однак, українська сторона не лише не
доклала належних зусиль для деконструкції інформаційних візій,
створених країною-агресором, а й посилила їх, взявши участь у
політико-правовому заперечення факту війни. Утім заперечення
реальності, її, кажучи мовою психології, «витіснення» не є
адекватним засобом діяльності, а призводить лише до продукування суперечливої картини світу.
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28 листопада 2018-го Президент підписав Закон № 9338 «Про
введення воєнного стану в Україні». Ним введено в дію Указ №390
від 26 листопада «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення
державного суверенітету і незалежності України та введення
воєнного стану в Україні», одначе з певними змінами. Зокрема,
воєнний стан запроваджується лише в 10 прикордонних областях і
терміном на 30, а не 60 діб, як спершу передбачалось. Загальна
риторика пропрезидентських речників зводиться до наступного:
нова хвиля ескалації воєнного протистояння в акваторії
Азовського моря вимагає негайної й енергійної відповіді. Проте у
чому ця відповідь полягає, незрозуміло. Бо, як наголосив ще
26 листопада П. Порошенко, запровадження воєнного стану не
означає оголошення Росії війни чи розірвання дипломатичних
відносин і не матиме наслідком загострення ситуації на фронті.
Отже, воєнний стан запроваджується, а навіщо – Президент так і
не спромігся пояснити24. Одначе, не тільки слова – чи, радше,
мовчання окремих українських високопосадовців – свідчать про
майже легковажне ставлення до питання протидії російській
агресії. Прикметний приклад: після успішного голосування у
парламенті Закону «Про введення воєнного стану в Україні»
Голова Верховної Ради А. Парубій відбув з офіційним візитом
закордон, «забувши», за його словами, підписати ухвалений Закон.
Знайти раціональне пояснення, чому для Голови парламенту
закордонний вояж важливіший аніж Закон про введення воєнного
стану в його країні – неможливо. Утім, раціональне пояснення все
ж можна знайти, вчитавшись у зміст Закону. Закон не передбачає
жодних заходів оборонного чи політико-правового характеру, а є
суто декларативним. Звідси і ставлення до Закону, яке
продемонстрував А. Парубій.
Наслідки «гібридної» інформаційної політики та політичної
практики, коли замовчується факт війни й оминається мовчанням
назва країни-агресора, ми бачимо в соціологічних опитуваннях.
Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною
групою «Рейтинг» у вересні-жовтні 2018 року, 52% опитаних
висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози
відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках (у
2017 таких респондентів було 54%, 2012 – 33%). Найбільше таких
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опитаних на Заході (63%), у Центрі та Півдні – половина.
Водночас на Сході відносна більшість (55%) зазначили, що не
готові захищати Батьківщину зі зброєю у руках (35% готові, 10% –
не визначилися). Патріотично настроєних більше серед чоловіків
та заможних опитаних25.
Зіставляючи інавгураційну промову П. Порошенка й подальші
заяви, включаючи один із останніх Указів від 26 листопада 2018
року (про введення воєнного стану в Україні), до снаги бачити
фактичну незмінність і державно-політичного курсу, й офіційного
мовлення. Має місце патріотична риторика, яка, одначе, обмежується гаслами, котрі, проте, залишаються непідкріпленими
принциповими й однозначними оцінками і розходяться з практикою. І цей стан розщеплення мови, оцінок і практики закономірно
поширюється на все суспільство. Суспільство, по суті, вже не
сприймає мову гасел. Звернімо увагу на подані вище результати
опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг»: у
східних та південних областях України найнижчі показними
готовності зі зброєю захищати Україну від російської агресії. Це
означає, що патріотична риторика жодним чином не впливає на
суспільні настрої. Громадяни сприймають її як суто ритуальну. І,
вочевидь, не дуже помиляються у своєму ставленні до офіційного
мовлення. Патріотична риторика, за якою суспільство не бачить
реальних суспільно-політичних перетворень, не здатна подолати
вкорінені на Сході та Півдні України культурні стереотипи.
Показовий і той факт, що освічені й заможні респонденти
висловлюють більш критичне ставлення до Росії й у більшій мірі
поділяють патріотичні настрої. Освіта уможливлює критичне ставлення до дійсності та здатність конструювати власну картину
світу, незалежну від офіційного мовлення. Такі респонденти
роблять власні висновки й дають самостійні оцінки суспільнополітичній ситуації. Тож, не офіційне мовлення, а саме персональна
рефлексія осіб, здатних до критичного мислення, відображається в
соціологічних опитуваннях як фактор, котрий позначається на
підтримці громадськістю незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Таким чином, проаналізувавши офіційні наративи, в яких
відображено стратегію внутрішньої та зовнішньої політики
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України, а також звернувшись до соціологічних даних, котрі
відображають ставлення респондентів до базисних питань суспільно-політичного буття, ми можемо вдатися до таких висновків.
По-перше, в пост-революційний період відбулася анігіляція
базових засад безпеки, зокрема де-факто сталася денонсація
Будапештського меморандуму. Переговори в Мінську, участь в
яких Російська Федерація бере як посередник, так і не заклали
реальну основу деокупації Донбасу. Поготів, участь у переговорах
представників «ДНР» і «ЛНР» лише заклала підвалини для
легітимації цих колабораціоністських режимів. А зобов’язання, які
взяла на себе українська сторона, визначають небезпеку фактичної
федералізації України й унеможливлення перспективи інтеграції
нашої країни до ЄС і НАТО.
По-друге, зі світового політичного порядку денного вилучене
питання про статус Криму. Звісно, 27 березня 2014 року Генеральною Асамблеєю ООН ухвалено резолюцію «Територіальна
цілісність України» (№ 68/262), в якій, одначе, не йдеться про
засудження анексії Криму й немає навіть слів про те, що Крим є
частиною України, а тільки визнається територіальна цілісність
України «у міжнародно визнаних кордонах» і повідомляється про
невизнання кримського «референдуму» від 16 березня 2014 року26,
проведеного окупаційною владою Російської Федерації. Проблема,
проте, у тім, що поняття «міжнародно визнані кордони» є
ситуативно невизначеним. Міжнародні кордони визначаються
лише на рівні міждержавних угод. ООН є депозитарієм міждержавних угод. Однак, на зміну одним угодам про делімітацію
кордонів приходять інші. Нині російська приналежність Криму не
визнається міжнародним співтовариством. Але уразі «втоми від
України», яка нездатна захищати свій суверенітет і провадити
ефективні реформи, співробітництво з Росією може постати в
привабливому світлі, що в перспективі призведе до фактичного
визнання Росії в нових кордонах. А уразі визнання Україною чи
третіми країнами кримського референдуму суверенітет Росії над
Кримом набуде остаточної правової легітимності. Відтак, статус
Криму залежить тільки від здатності міжнародного співтовариства
протидіяти російським інформаційним впливам і сприйняття
України як важливого суб’єкта світової безпекової системи.
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19 грудня 2017 року Генеральною Асамблею повторно
схвалено резолюцію про «Стан з правами людини в Автономній
республіці Крим і місті Севастополь (Україна)»27. Резолюція
акцентує увагу на тому, що АР Крим та місто Севастополь –
територія України. Резолюцією засуджено окупацію Криму, що
здійснена Російською Федерацією, й висловлено занепокоєння
щодо системних порушень прав людини в Криму. У відповідній
заяві МЗС України відзначено важливість посилання в резолюції
на Женевські конвенції 1949 року та додатковий протокол
1977 року: «Росія повинна дотримуватися зобов’язань державиокупанта в умовах збройного конфлікту, зокрема щодо гуманного
поводження з населенням, що перебуває на окупованій території,
захисту його прав згідно з міжнародним гуманітарним правом»28.
Згадана резолюція від19 грудня 2017 року є вкрай важливою тим,
що її невиконання окупаційною владою Російської Федерації (а
ситуація окупації апріорі не передбачає забезпечення прав
людини) є підставою для введення додаткових санкцій проти
країни-агресора. Забезпечити права людини, здійснивши окупацію, – неможливо. Сам факт окупації є свідченням порушення
громадянських прав і гуманітарних норм. Проте, як і у випадку із
резолюцією від 27 березня 2014 року, введення додаткових
санкцій проти Російської Федерації залежить виключно від
зацікавленості третіх країн. Згадані резолюції можуть бути лише
основою для започаткування процесу деокупації Криму, але,
звісно, не забезпечують її самостійно. Деокупація Криму можлива
лише завдяки системній політиці України та її міжнародних
партнерів, спрямованій на політичну ізоляцію Росії та підрив її
економіки; в інформаційному плані нагальним є завдання
делегітимації в очах російської громадськості кремлівської еліти
та її політики щодо України.
По-третє, згадані розбіжності між офіційною риторикою та
державно-політичною практикою (які відзначаються громадською
думкою) спричиняють загальну недовіру до центральних
державно-політичних інститутів і високопосадовців. Атмосфера
подвійних стандартів створює ситуацію відсторонення суспільства
від політичного життя і є негативним фактором для розвитку
громадянського суспільства. Патріотична риторика, яка, на жаль,
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не підтверджується діями, – це ніщо інше як повернення до
практик маніпулювання свідомістю, притаманних режиму
В. Януковича. Ця ситуація підриває віру суспільства в доцільність
громадянської активності й можливість подолання в Україні
корупції й інших вад, властивих пострадянським країнам.
Таким чином, окресливши загальні відносини в трикутнику
«стратегічні вектори державно-політичного розвитку – інформаційний супровід – ставлення громадськості», звернімось до
суспільного ставлення до окремих реформ. За результатами
опитування громадської думки, проведеного 28 вересня – 16 жовтня 2018 року Центром «Соціальний моніторинг», Українським
інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка, Київським
міжнародним інститутом соціології та Соціологічною групою
«Рейтинг», основними проблемами, які сьогодні турбують українців найбільше, є військовий конфлікт на Сході України (54,4%),
низький рівень зарплат і пенсій (54,1%), підвищення тарифів на
комунальні послуги (48,1%), підвищення цін на основні товари та
інфляція (34,9%). Безробіття (26,8%), хабарництво та корупція у
владі (25,5%), а також неможливість отримати якісне медичне
обслуговування (19%). Військовий конфлікт на Сході найбільше
турбує мешканців Донбасу (68,4%), представників вікової групи
50-59 років (54,7%), чоловіків (54,2%), респондентів із середнім
матеріальним становищем (55,7%). Низький рівень зарплат чи
пенсій є більш актуальною проблемою для літніх осіб (62,8%),
жінок (53,9%) і респондентів з дуже низьким або низьким рівнем
матеріального становища (56,9%). Підвищення тарифів на комунальні послуги є більш болючим питанням для респондентів у віці
60 років і більше (53,3%), жінок (50,4%) та незаможних респондентів (50,4%). Зростання цін на основні товари та інфляція
найбільше турбують ті ж таки категорії респондентів. Відсутність
роботи, безробіття сильніше хвилюють мешканців Заходу (30,5%)
та Півдня (29,4%) країни, опитаних у віці 18–29 років (35,5%),
чоловіків (27%) та мешканців сіл (31%)29.
Задля порівняння відзначимо й думку експертів. Результати
відповідного опитування, проведеного впродовж 8–13 червня
2018 року, були представлені «Фондом «Демократичні ініціативи»
імені Ілька Кучеріва» спільно з Секретаріатом фундації «Реаніма-
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ційний пакет розвитку». Мета опитування – визначення оцінки
прогресу, темпів і прогалин реформ. Зокрема, експерти оцінили
процес здійснення реформ в Україні у 2,73 бали за 5-бальною
шкалою. Основними успіхами експерти вважають започаткування
медичної реформи, децентралізацію, початок антикорупційної
реформи, зокрема, в контексті ухвалення закону про створення
Вищого антикорупційного суду. Основні провали та хиби експерти
пов’язують передовсім із реформуванням судових органів і здійсненням антикорупційних реформ; крім того – відзначили низьку
результативність у реалізації податкової, аграрної та виборчої
реформ. За оцінками експертів, «локомотив реформ» – громадянське суспільство та країни Заходу. Радше позитивно експерти
оцінюють роль українського уряду. А от Президента й парламентську коаліцію більшість експертів вважають більше «гальмом,
аніж рушіями». На думку переважної більшості експертів,
можливостей для проведення реформ із наближенням передвиборчого періоду ставатиме дедалі менше. Першочерговими рішеннями та діями влади найближчим часом мають бути сприяння
підприємництву й інвестиціям (проведення податкової реформи,
припинення тиску на малий та середній бізнес, дерегуляція та
реформа фіскальної системи), активізація боротьби з корупцією,
включаючи зміцнення антикорупційних органів, та повноцінне
завершення судової реформи. Значна частина експертів відзначила
нагальність проведення виборчої реформи (з акцентом на запровадженні пропорційної виборчої системи з відкритими
списками)30.
Зіставляючи ці два опитування відзначимо, що експерти не
привернули увагу до питання реформування Збройних сил
України (вочевидь, відповідного питання просто не було в
опитувальнику). Але війна, а отже й стан ЗСУ – це найважливіша
проблема, яка хвилює суспільство. Натомість поза увагою
суспільства залишилося питання реформи виборчого законодавства (закрита форма опитувальника також унеможливлювала
фіксацію відповідної громадської думки). Проте, відзначимо, що
питання зміни виборчої системи – переходу до парламентських
виборів за відкритими списками – було однією із вимог революційного Майдану, яке проігнорували політичні сили, що прийшли
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до влади. Поза увагою суспільства залишається й створення
антикорупційних органів і Вищого Антикорупційного Суду
(ВАС). Громадськість лише відзначає наявність проблеми корупції, яку сприймає вкрай болісно. І питання про те, які саме органи
задіяні в подоланні цієї проблеми – для суспільства не є важливим.
Оцінювання суспільно-політичного дискурсу дає підстави для
спостереження, що питанням діяльності антикорупційних органів –
Національне Антикорупційне Бюро України (НАБУ), Спеціальна
Антикорупційна Прокуратура (САП), Національне Агентство із
Запобігання Корупції (НАЗК), ВАСУ – приділяється значна увага.
Тож, казати про необізнаність суспільства з діяльністю цих органів –
було б помилково. Разом із тим, ЗМІ акцентують увагу,
насамперед, на негативних аспектах роботи антикорупційних
органів. І на виправдання ЗМІ зазначимо, що об’єктивних підстав
для негативного висвітлення роботи НАБУ, САП і НАЗК значно
більше, аніж для позитивного. Суспільство – індикатор
результативності державної протидії корупції, воно фіксує сам
факт – чи є корупція чи її немає. І наразі громадська думка
однозначна: корупція в Україні не подолана.
Очевидною є розбіжність в оцінці медичної реформи.
Респонденти вважають, що вони не мають доступу до якісного
медичного обслуговування. Проте експерти позитивно оцінюють
зрушення у системі фінансування та надання медичних послуг. Ця
розбіжність є вкрай важливою, оскільки відображає відмінність
кутів бачення проблеми: експерти звертають увагу на саму
систему, споживачі ж – не тільки не бачать позитивних зрушень, а
й не розуміють принципів нової системи. Ця ситуація свідчить, що
в Україні не проведено відповідної освітньої роботи й широкого
обговорення принципів і перебігу медичної реформи.
Громадська й експертні думки одностайні в оцінюванні соціально-економічної ситуації. Відмінність тільки в тім, що суспільство
фіксує факти безробіття, низького рівня оплати праці, наявності
високих тарифів на послуги ЖКГ та інфляцію. Експерти ж, натомість,
вказують на доцільність податкової реформи з метою поліпшення
інвестиційного клімату як засобу подолання згаданих негараздів.
Загалом, ми бачимо, що суспільна думка акцентується на
результатах суспільно-політичних і соціально-економічних реформ і,
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на жаль, не помічає результатів. Проте, очікування позитивних
зрушень є марним, оскільки визначальні фактори суспільнополітичних негараздів в Україні мають системний характер.
По-перше, чинна виборча система робить непотрібною широку
комунікацію народних депутатів і політичних партій із громадськість. Якість роботи конкретного народного депутата, його
репутаційні втрати жодним чином не позначаються на його статусі
в політичній партії. Система закритих виборчих списків цілком
анігілює такий важливий складник демократичного політичного
режиму як відповідальність: народний депутат відповідає перед
керівництвом партії, а не перед виборцями.
По-друге, складність процедури зняття депутатської недоторканності перешкоджає й відповідальності народних депутатів уразі
вчинення ними протиправних дій. У суспільстві є запит на зняття
чи, принаймні, обмеження депутатської недоторканності. Але цей
запит не відповідає інтересам самих парламентаріїв і лідерів
політичних партій. І ця ситуація спричиняє не лише цілковиту
безвідповідальність народних депутатів, а й створює ґрунт для
використання парламентських повноважень із лобістською, а то й
корупційною метою. Тотальний розрив комунікації між Верховною Радою України та суспільством породжує й подальші
системні негаразди в частині реалізації парламентом свої функцій
та повноважень.
По-третє, подолання бідності в Україні, зокрема підвищення
якості та доступності послуг житлово-комунального господарства
(ЖКГ), є неможливою в умовах панування рентного монополістичного капіталу. Постачальники послуг ЖКГ, перебуваючи в
неконкурентному середовищі, не мають стимулів для поліпшення
якості послуг, які вони надають. Водночас, підприємства ЖКГ
дуже часто є природними монополіями. Регулювання їхньої
діяльності можливе лише шляхом відповідного втручання
центральних і муніципальних органів влади. У ситуації ж розриву
комунікації між парламентом і місцевими радами, з одного боку,
та громадськістю, з другого, вибудовування системи, в якій
природні монополії діятимуть в інтересах споживачів, а не
здобуття надприбутків, є неможливим.
По-четверте, проведена реформа, спрямована на подолання
корупції в найвищих ешелонах влади, – створення НАБУ, НАЗК,
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САП – базувалася на залученні до процесу формування цих
органів інститутів громадянського суспільства, зокрема тих громадських об’єднань, котрі зосереджені на викритті фактів
корупції. Одначе в процесі реалізації цієї реформи була переоцінена незалежність і впливовість згаданих громадських об’єднань.
Водночас, експерти, які були залучені до кадрового відбору
претендентів на найвищі посади в нових антикорупційних органах,
виявилися недостатньою мірою обізнаними із системою діяльності
правоохоронних органів в Україні. Як наслідок, НАБУ і САП
опинились у ситуації конфронтації з Генеральною прокуратурою і
СБУ, а НАЗК – так і не засвідчило очікуваних результатів роботи.
Ця ситуація дає підстави для невтішного висновку: 1) боротьба з
корупцією в Україні завершилася цілковитим фіаско; 2) сподівання на подолання корупції шляхом створення нових антикорупційних органів виявилося невиправданим. І цей результат є цілком
закономірним в умовах нереалізованості базових демократичних
принципів – відповідальності державно-політичних інститутів
перед суспільством.
Звернувшись до звітів Міністерства інформаційної політики,
можна відзначити комплексну роботу з розробки стратегії протидії
пропаганді Російської Федерації, розвитку національного мовлення у прифронтовій зоні та поширення інформації на окупованих
територіях, донесення інформації про ситуацію в Криму, сприяння
свободі слова в Україні тощо. Натомість реальність, яку ми
бачимо, звернувшись до опитувань громадської думки, свідчить
про необізнаність суспільства у базових питаннях функціонування
державно-політичної системи; має місце й нерозуміння громадськістю принципів і напрямків здійснення політичних реформ.
Цілком очевидно, що Міністерство інформаційної політики наразі
лише дублює інформаційні функції інших міністерств і відомств,
оприлюднює ту інформацію, котра вже й так поширюється пресслужбами парламенту, органів виконавчої та місцевої влад.
Відповідно, є природні застереження щодо доцільності існування
Міністерства інформаційної політики. По-перше, згадане міністерство не може виконувати питомі функції ЗМІ; по-друге, воно не
може підміняти політичну опозицію, критично висвітлюватися про
діяльність державно-політичних інститутів; по-третє, ті функції, на
виконанні яких нині зосереджене міністерство – поширення інфор-
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мації про діяльність органів влади – вже успішно виконуються
прес-службами цих органів. Розвиток інформаційної сфери
України можливий лише на засадах вільної конкуренції між ЗМІ.
Проте участь Міністерства інформаційної політики в реалізації
цього завдання об’єктивно прямує до нуля.
Інформацію про політичні й суспільні події громадяни
отримують переважно із засобів масової інформації. Результати
опитування «Research & Branding Group»31 свідчать, що найбільш
популярними ЗМІ є телебачення (58%), на другому місці –
Інтернет (30%). При цьому поки що телебачення приблизно вдвічі
обходить Інтернет за частотою згадування в якості
використовуваного джерела для отримання інформації. Решта ЗМІ
безнадійно відстають від лідерів з даного показника (радіо і
друковані ЗМІ – по 2%). Респонденти стверджують, що в
основному інформацію про політичні події вони отримують із
загальнонаціональних каналів телебачення (86%), через Інтернет,
зокрема за посередництва соціальних мереж, а також – у
спілкуванні з родичами та знайомими (див. табл. 1).
Таблиця 1
Джерела отримання політичної інформації
та довіра до них українських громадян
Джерело політичної інформації
Загальнонаціональні канали ТБ
Українські Інтернет-ЗМІ
Родичі й знайомі
Соціальні мережі
Чутки
Місцеве ТБ
Місцеві друковані ЗМІ
Колеги по роботі
Місцеве радіо
Загальнонаціональні друковані ЗМІ
Інше
Нікому не довіряю

Отримання
політичної
інформації, %
86
34
33
19
19
19
14
13
9
9
28
–

довіра до
джерела
інформації, %
42
19
12
9
3
6
4
3
3
3
7
31
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Аналіз результатів телевізійного контенту, що був здійснений
Ю. Шайгородським (див. табл. 2), засвідчує, зокрема, домінування
певних форматів і жанрів. «Жоден телеканал, – зазначає автор
дослідження, – не розмістив, у межах вечірнього прайм-тайму,
нечисленні нині, але досить популярні суспільно-політичні шоу,
концепцією яких передбачено використання «прямого» ефіру»32.
Таблиця 2
Результати аналізу телевізійного контенту
загальнонаціональних каналів ТБ
(лютий–квітень 2017 р.)

Форма

Програми новин
Спортивні програми
Культурологічні
програми
Документальне кіно
Художні фільми
Дитячі програми
Освітні програми
Суспільно-політичні
програми
Інформаційнополітичні програми
Музичні програми
Розважальні
програми

Жанр /зміст
UAПерший
новини дня, тижня
спортивні передачі, новини
спорту
програми про культуру,
новини культури
документальні фільми
переважно вітчизняного
виробництва
художні фільми переважно
вітчизняного виробництва
програми для дітей,
мультфільми
пізнавальні програми, новини
освіти і науки
аналітичні програми
інформація про діяльність
органів влади, огляди
друкованих ЗМІ тощо
музичні програми за участі
вітчизняних виконавців
інформаційно-розважальні
програми

Середня
триваСередня
лість
тривалість
(хв. на
%
тиждень)
545
410

10,82
8,14

465

9,23

670

13,30

435

8,63

170

3,37

165

3,27

840

16,67

920

18,25

225

4,46

195

3,86
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Програми новин
Серіали, художні
фільми
Програми й документальні стрічки
Розважальні
програми
Біографічні, світське
життя
Суспільно-політичні
шоу
Програми новин
Серіали, художні
фільми
Розважальні
програми
Суспільно-політичні
програми
Мультфільми
Суспільно-політичні
шоу
Програми новин
Серіали, художні
фільми
Розважальні
програми
Програми новин
Серіали, художні
фільми
Розважальні
програми

«Інтер»
новини дня, тижня
переважно фільми
виробництва СРСР
кримінальні історії
(ретроспективні й сучасні)
інформаційно-розважальні
шоу
програми, присвячені
біографії, творчості й способу
життя відомих артистів кіно й
театру
щотижнева програма
«Чорне дзеркало»
«1+1»
новини дня, тижня
вітчизняні та зарубіжні
серіали, фільми виробництва
СРСР
розважальні шоу
інформаційно-політичні та
програми журналістських
розслідувань
дитячі фільми переважно
зарубіжного виробництва
щотижнева програма
«Право на владу»
«Україна»
новини дня, тижня
серіали спільного українськоросійського виробництва
розважальні шоу

730
2180

14,49
43,26

1950

38,68

120

2,38

60

1,19

після 22:00

730
915

14,48
18,15

3185

63,20

180

3,57

30

0,60

після 22:00
495
3570

9,82
70,83

975

19,34

СТБ
новини дня, тижня
180
серіали спільного українсько- 300
російського виробництва,
фільми виробництва СРСР
4290
розважальні шоу

3,58
5,96
85,12
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Програми новин
Серіали, художні
фільми
Суспільно-політичні
програми
Суспільно-політичні
шоу

ICTV
новини дня, тижня
серіали українського та
зарубіжного виробництва
інформаційно-політичні та
програми журналістських
розслідувань
щотижнева програма
«Свобода слова»

575
3400

11,41
67,46

1065

21,13

після 22:00

Наведені у таблиці 2 результати свідчать, що, загалом, програми
суспільно-політичного характеру не перевищують 10% телеконтенту,
на більшості каналів відсутні програми освітнього, культурологічного жанрів. В ефірі домінують формати телевізійного серіалу (понад
35% загального ефірного часу) та розважальних програм (29%).
Низка телепродукції ґрунтується на легітимації в суспільній
свідомості протиправних дій. А чимало розважальних програм
використовує вже сформоване у певної частини глядачів інфантильне прагнення «щасливого випадку» – успіху, який не
забезпечується наполегливою працею. Очевидно, що такі, й значна
кількість інших аналогічних програм ТБ, опосередковано (й
наполегливо) формують соціальні стандарти й поведінкові
моделі33.
Аналізуючи соціологічні опитування, ми вже привертали
увагу до того, що показники патріотизму позитивно корелюють з
освітою респондентів. Тож, очевидно, що демократичний розвиток
України лежить на шляху підвищення якості освіти, зокрема її
суспільно-політичного складника.
У постреволюційний період не відбулося тих державно- та
суспільно-політичних реформ, на які очікувала громадськість.
Зокрема, не були виконані чільні вимоги Революції Гідності –
запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими списками; скасування чи, принаймні, обмеження депутатської недоторканності. Цілком очевидно, що в переддень нового виборчого
циклу ці вимоги актуалізуються. А відтак доцільно їх реалізувати.
Заходи, спрямовані на подолання корупції в Україні
виявилися недостатніми, а сама система нових інституцій – НАБУ,
НАЗК, САП – вкрай неефективною. Нові антикорупційні органи
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можуть функціонувати лише в умовах дієвості демократичних
інститутів. Такими чином, подолання корупції можливе лише на
шляху розвитку демократії: зміни виборчої системи та врегулювання процедури скасування депутатської недоторканності (про
що вже йшлося), реалізації вимоги, щодо забезпечення прозорості
фінансування діяльності політичних партій.
Реформа ЖКГ є вкрай актуальною. Однак наразі вона зводиться,
здебільшого, до підвищення тарифів. На заваді реформі ЖКГ стоїть
нерозвиненість демократичних інститутів: органи представницької
демократії не виявляють зацікавленості в регулюванні діяльності
природних монополій. Отже, реформа ЖКГ залишається безперспективною без вирішення базової державно-політичної
проблеми – зміни виборчого законодавства, обмеження депутатської недоторканності, запровадження можливості відкликання
народного депутата, запровадження прозорості діяльності політичних партій.
Як свідчать соціологічні опитування, проведення галузевих
реформ, зокрема медичної, відбуваються без належного інформаційного супроводу. Для суспільства залишаються невідомими
ані основні принципи реформування, ані логіка нової системи
медичного забезпечення.
Розвиток медичної галузі можливий лише на засадах
реалізації принципів страхової медицини. Доцільним є запровадження обов’язкового медичного страхування з правом вільного
розпорядження коштами з метою отримання медичних послуг.
Кошти, які зберігаються на страховому рахунку, повинні належати
виключно власнику рахунку. Право володіння, розпорядження та
користування цими коштами, зокрема право передавати їх у
спадок, повинно регулюватися виключно цивільним правом.
Україна стоїть перед необхідністю здійснення пенсійної
реформи. Оптимальний принцип її реалізації – запровадження
системи обов’язкового пенсійного страхування. Як і у випадку з
обов’язковим медичним страхуванням, пенсійні кошти мають
залишатися власністю особи, яка володіє пенсійним рахунком.
Система обов’язкового страхування має функціонувати паралельно із системою мінімального пенсійного забезпечення для
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осіб, які, з огляду на вік відкриття пенсійного рахунку,
неспроможні накопичити достатніх коштів.
Війна з Російською Федерацією залишається найбільшим
викликом для українського суспільства. Розвиток ЗСУ і військовопромислового комплексу недостатньою мірою висвітлюються ЗМІ.
Вкрай негативний вплив на громадську думку справляють спроби
перебільшення військового потенціалу України, зокрема демонстрації недостатньо апробованих зразків озброєння. За межею
критики залишається ситуація із забезпеченням ЗСУ боєприпасами. На кінець п’ятого року війни в країні немає підприємства з
виробництва набоїв. Ці та інші факти дають підстави для вкрай
негативного оцінювання заходів із забезпечення обороноздатності
України. Очевидно, що за справжнього розвитку демократії така
ситуація просто була б неможливою. Відтак, вкотре, тепер уже з
погляду актуалізації обороноздатності України, наголошуємо на
нагальній необхідності розвитку демократичних інститутів.
Протидія воєнній агресії Російської Федерації є можливою
лише за умови підтримки суспільством суверенітету та
територіальної цілісності України. Визначальним фактором є
повага до статусу військовослужбовців і пошана загиблих
захисників України. Україну захищає не абстрактна армія, а
конкретні солдати й офіцери. Імена загиблих захисників України
мають в обов’язковому порядку повідомлятися провідними ЗМІ.
Ці повідомлення мають супроводжуватися розповідями про життя
цих осіб. Такі інформаційні заходи вводитимуть гуманітарний
вимір у сприйняття війни. Доба «невідомих солдат» повинна
відійти в минуле. Нова історична пам’ять повинна формуватися на
повазі до імен і вчинків конкретних людей.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ВПЛИВИ В
УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ: МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ
УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ.
Потужний розвиток інформаційних технологій не лише
змінив політичну владу, а й створив умови для формування нової
участі громадськості у політичному процесі. Виникають нові
мережеві структури, що забезпечують залучення громадян у
процес координації спільних дій і прийняття рішень. Водночас,
такі новітні технології сприяють й виникненню контролю над
громадянами через інформаційні системи.
У цілому ж рівень розвитку інформаційно-комунікативних
технологій дає можливість якісно змінювати традиційні політичні
інститути, наприклад, засновуючи системи електронного голосування, електронного уряду тощо. Разом з цим виникають зміни у
формах, способах і методах політичного впливу як у середині
держав, так і на міжнародній арені.
Інформаційні технології дуже швидко перетворилися на
життєво важливий стимул розвитку не тільки світової економіки, а
й інших сфер людської діяльності. На сьогодні практично
неможливо знайти сферу, в якій не використовуються інформаційні технології. Сучасне суспільство просто переповнене
потоками інформації, які безсумнівно потребують обробки.
Зважаючи на ситуацію важливим є проаналізувати сучасні
ІКТ, «гібридні війни», їх дієвість, переваги, цільову аудиторію в
інформаційному просторі України та на прикладі ІКТ РФ проти
України визначити засоби протидії та запобігання руйнівним
інформаційним впливам у вітчизняному інформаційному просторі.
На сьогодні громадська думка формується під впливом мережі
Інтернет, а особлива увага приділяється соціальним мережам. Це
можна пояснити тим, що у таких мережах є все необхідне, що
посилює вплив на свідомість користувача, адже Інтернет –
аудіовізуальний канал комунікації. До того ж, майже кожна
молода людина має власні профілі у «Twitter», «Facebook» або
«Instagram». Вільний доступ населення до Інтернету змусив
політичний клас зосередити більше уваги на потенціалі нових
технологій. Авторитарні режими почали вживати заходів, аби
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відстежувати та «чистити» інформацію, а також обмежувати
свободу слова громадян он-лайн. Було виявлено, що найбільш
поширеним методом обмеження свободи в Інтернеті були: прийняття відповідних законів, які перешкоджали вільному висловленню думок, несли за собою покарання за поширення або розміщення певного контенту, арешти користувачів тощо. Така практика
досить поширена у Китаї, РФ, Північній Кореї1.
Згідно звіту Freedom House Україна належить до країн з
«вільним» доступом до Інтернету2. За офіційними даними, інтернет-аудиторія України наприкінці 2015 р. становила 20,1 млн.
населення, серед яких 10–12 % повнолітнє населення3. Згідно з
даними дослідження Інтернет Асоціації України, Інтернетом користуються (станом на квітень 2017 р.) у нашій державі – 21,6 млн.
користувачів4. Тобто, фактично за півтора року їх кількість зросла
на півтора мільйони.
За даними дослідження Інтернет Асоціації України5
простежується стрімке збільшення кількості регулярних користувачів мережі Інтернет з 2004 по 2017 рік, підійнявшись на 53 %. На
це вказує щорічне вимірювання Загальнонаціональне репрезентативне опитування, проведене Factum Group Ukraine на замовлення
Інтернет Асоціації України, період проведення: 2.03.− 24.03.2017.
Похибка вибірки – не більше 2,2%. Вибірка репрезентативна
населенню України віком 15 років і старше, 4-ступенева, N = 2000,
з дослідження виключені АР Крим і окупована територія Луганської і Донецької областей. Дослідження підтвердило, що зараз
одним з ключових каналів комунікації є саме Інтернет, який і
залишатиметься одним із пріоритетних каналів комунікації в
цілому.
Інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) – це узагальнюючий термін, який включає в себе всі технології для передачі
інформації6. Саме поняття ІКТ є досить широким і розуміється
науковцями у різних варіаціях. Проте найбільш поширеною сентенцією є, зокрема, те, що комунікативні технології є раціонально
організованим комплексом дій в інформаційному просторі з
цілеспрямованого виробництва і поширення інформації задля
впливу на визначену аудиторію. Комунікативні технології –
«запланований вплив на цільові групи»7.
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Таким чином, ІКТ можна визначити як комплекс дій,
пов’язаних з обробкою, зберіганням та інтерпретацією інформації,
внаслідок якого вона видозмінюється відповідно до потреб
конкретного суб’єкта. У такому вигляді дані потрапляють у
суспільний інформаційний потік, провокуючи певну (частіше за
все передбачену та сплановану) реакцію аудиторії впливу. ІКТ –
це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються
для добору, опрацювання, зберігання, поширення інформації в
інтересах її користувачів.
Від сучасних ІКТ залежить не тільки технологічний, але й
соціальний поступ, здатність розвивати демократичні інститути
тощо. IКT із технологічного чинника розвитку перетворилися у
важливий елемент функціонування сучасного суспільства, і
подальше їх впровадження залежить не тільки від науковотехнічного прогресу, а й від соціально-економічних, політичних і
правових умов, в яких вони існують.
Новітнє інформаційне поле завдяки своїй обширності та
глибокому насиченню містить масу різноманітних способів передачі даних та, відповідно, пост-комунікаційних каналів, за
допомогою яких вони поширюються. Українські ІКТ еволюціонують та намагаються відповідати часу, доносячи до максимальної
кількості аудиторії те чи інше повідомлення від певного
комуніканта. Дослідники відзначають, що введення і використання
нових медіа-технологій призводять до появи нової форми політичної комунікації, яка стає більш керованою громадянином. Характеристика сучасного суспільства як «інформаційного суспільства»
стала можливою, оскільки і всі соціальні процеси здійснюються
шляхом обміну інформацією8. Наприклад, виборці повинні бути
поінформовані про політичні програми (представлених кандидатів
або політичних партій), а з іншого боку, представники влади
повинні знати побажання і вимоги своїх громадян.
Вважається, що Інтернету під силу підвищити рівень участі
громадян у політичній діяльності, а також установити тотальний
контроль держави за своїми громадянами. Такий наявний величезний інформаційний потенціал Інтернету може бути використаний не тільки для налагодження комунікації з громадськістю, а й
для пропаганди суспільно небезпечних ідеологічних поглядів.
Інтернет, порівняно з друкованими ЗМІ й навіть телебаченням, має
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у своєму розпорядженні більш широкий інструментальний спектр
інформаційної стимуляції свідомості й підсвідомості індивіда.
Ринок ЗМІ змінюється разом із трансформацією політичної та
соціальної систем. Так, традиційні медіатехнології мігрують у глобальну мережу Інтернет, а технології друкованих ЗМІ скорочуються.
На сьогодні досить часто наголошується на перемозі
негативізму, персоналізації, надмірності в основних меседжах, які
просуваються за допомогою комунікаційних технологій, і це
можна простежити, використовуючи теорію інформаційної цінності, розроблену Дж. Галтунгом та М. Холм Руджем9. Вони
встановили, що інформація, яка відповідає принципам негативізму, персоналізації, відносно проста, коротка, нова і викликає
значний інтерес аудиторії. Чим вища конкуренція на ринку ЗМІ,
тим сильніше розвиваються ці принципи. Проаналізувавши цю
тенденцію, очевидно, що ці наслідки є негативними для сфери
політичної комунікації. Саме тому, крокуючи в ногу з часом, влада
пропонує все більш інтерактивні медіатехнології, які покликані
замінити пасивні форми політичних комунікацій, що має сприяти
формуванню поінформованого і активного громадянина.
Приклади таких технологій – розробка та впровадження
програми «Електронний уряд»; інтерактивні відеоконференції
Глави держави (як за участю представників влади, так і з
громадянами); пряме спілкування перших осіб держави з громадянами («Телеміст»); створення і ведення блогів у глобальній
мережі Інтернет; особисті акаунти в соціальних мережах тощо.
Завдяки ним можна в режимі он-лайн не лише відстежувати
податкові декларації державних діячів, а й стежити за їхніми
особистими думками на певні теми (у соціальних мережах,
блогах), ставити запитання під час телемостів, що допомагає
сформувати все більше усвідомленість поточних подій та реакцію
на них політичних діячів.
Звідси ми можемо дійти висновку, що комунікативні
технології стають все більш актуальними, переходячи в он-лайнрежим, та далі формують думку громадськості, з маніпулятивними
технологіями включно.
Сучасні дослідники з комунікації10 говорять про конвергенцію
медіа та мультимедійності – злиття різних медіа на одній
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платформі, яка об’єднує текст, відео, аудіо та інші види цифрового
контенту.
Стрімкий розвиток ІКТ призвів до народження у сучасному
суспільстві поняття «революція соціальних медіа», яке включає в
себе такі напрями: зростання ролі Інтернет-ресурсів у соціальних
комунікаціях; збільшення популярності і авторитетності соціальних мереж; швидке зростання віртуального он-лайн спілкування.
Глобальне поширення соціальних мереж формує новий тип
комунікації – соціально-мережевий. Однак нові ІКТ виробляють
нові форми соціального контролю, які дозволяють маніпулювати
поведінкою людини.
Поряд з демократичністю та плюралізмом ІКТ здатні
формувати нові форми соціального примусу та прихованої
маніпуляції. Зокрема, пошуковий сервіс Google фіксує кожний
запит з кожної IP-адреси та зберігає їх довічно, відеосервіс
Youtube збирає інформацію щодо тематики перегляду відеофайлів
користувачем, Skype записує і зберігає всі відеорозмови через
Інтернет. Існують також спеціальні програми, які без відома
користувача можуть включати відеокамеру та мікрофон на його
комп’ютері. Більшість Інтернет-сайтів примушують користувача
зареєструватися, тобто залишити про себе певну інформацію, яка
накопичується та обробляється.
Сучасні технології більше не розраховані на використання
одного потоку інформації, а залучають якомога більше ресурсів
для здійснення комплексної обробки свідомості реципієнта.
Виходимо з того, що деструктивні інформаційні впливи
доцільно розглядати у контексті загроз інформаційної безпеки.
Так, під інформаційною безпекою мається на увазі стан
захищеності свідомості та буття соціальних суб’єктів від
інформаційних загроз, який визначається рівнем реальної чи
потенційної шкоди, заподіяної внаслідок деструктивного
інформаційного впливу або порушення безпеки інформації11.
Забезпечення інформаційної безпеки безпосередньо пов’язане
із суверенним правом держави, що випливає і засад
інформаційного суверенітету як важливої складової державного
суверенітету. Система забезпечення інформаційної безпеки має
включати комплекс превентивних заходів із надання гарантій
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захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства, держави,
своєчасне і адекватне реагування на увесь спектр інформаційних
безпекогенних чинників з метою захисту національних інтересів та
національної безпеки 12.
Накопичені значні напрацювання в галузі інформаційної
безпеки свідчать, що наразі найбільшу загрозу для всієї міжнародної спільноти становить саме кібервійна, зокрема
кіберзлочинність та кібертероризм.
Кібервійна – це військові дії, що здійснюються в електронному просторі в електронному вигляді. Зброя в кібервійні – це
інформація, інструменти – комп’ютери, театр військових дій –
Інтернет. Мережа Інтернет стає потужною зброєю, яка суттєво
підсилюється технологіями штучного інтелекту. Кіберзброя є
широким спектром технічних і програмних інструментів, які
найчастіше спрямовані саме на використання вразливих місць у
системах передачі даних. Механізм дії кіберзброї може бути
абсолютно різним. Наприклад, вірусні програми можуть заважати
іншим програмам різними способами: відміняти команди або
задавати свої, видаляти всі дані або змінювати їх. Інструментами
кібератак є шкідливі програми і віруси, тому для того, щоб
протистояти кібератакам, необхідно використовувати високоякісний захист і, безумовно, залучати компетентних фахівців13.
Досліджуваний вид протистояння складається з двох етапів:
шпіонажу та атак. Перший етап включає збір даних шляхом злому
комп’ютерних систем інших держав. Атаки можуть бути розділені
відповідно до цілей і завдань військових дій: вандалізм,
пропаганда, збір інформації, порушення роботи комп’ютерного
обладнання, атака інфраструктури і критичних об’єктів.
Завдання кібервійни полягає в досягненні певної мети в
економічній, політичній, військовій та інших галузях. При цьому
ставиться додаткове завдання щодо здійснення цілеспрямованого
впливу на соціум і владу заздалегідь підготовленою інформацією.
Тому кібервійна є ще й психологічною та одним із видів інформаційної війни в кібернетичному просторі. Адже комп’ютерні
технології та Інтернет використовуються в усьому світі не лише в
повсякденному житті людей, а й на підприємствах і державних
установах. Маніпулювання даними, що надходять із зазначених
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вище установ, створюють загрозу національній безпеці держави.
Отже, кібербезпека є невід’ємною частиною захисту національної
безпеки у цьому протистоянні. Вона є набором принципів,
інструментів і стратегій для забезпечення невразливості та захисту
кіберсередовища, а саме − наявності цілісності й конфіденційності
даних. У наш час загальноприйнятою є концепція, що роль
інформаційної безпеки в системі національної безпеки суттєво
зростає і є однією з її складових.
Саме на зламі 2013–2014 років пропагандистська антиукраїнська кампанія Росії показала недостатній рівень розробленості
наукових та методологічних напрацювань у сфері інформаційної
безпеки України та виявила слабку координацію діяльності
державних органів, науковців, громадянського суспільства для
протидії інформаційній агресії, яка справила значний вплив на
свідомість в українському суспільстві.
В умовах формування нового геополітичного устрою зростає
внутрішня напруженість між стабільною зоною, де панує закон
міжнародного права та закон, де з’являються суб’єкти конфліктів,
які зневажають закони. Це обертається чисельними локальними
конфліктами, які є результатом протистояння між великими
державами і сферами їхнього впливу (як за часів холодної війни).
На сьогодні особливу увагу правлячий політичний клас має
звернути на таку фopму вoєннoгo кoнфлiкту, який пoчинaєтьcя з
«миpниx» aнтиуpядoвиx aкцiй, щo пepepocтaють у жopcткe гpoмaдянcькe пpoтиcтoяння, i зaвepшуєтьcя зoвнiшньoю iнтepвeнцiєю.
Війна тепер блискавично поширюється на сферу інформації,
комунікації, телебачення, Інтернет-видань, соціальних мереж,
музику, літературу тощо, тобто на загальний культурний простір,
згодом переростає у війну ідентичностей. Головними меседжами
російських політтехнологів, які обґрунтовують агресію з боку
їхньої держави, є намагання переконати українців та світ у тому,
що історично не існувало української державності, що «незалежна
Україна – невдалий проект», що в українців немає власної мови,
національної ідентичності тощо. На культурну політику України,
котра спрямована. на розвиток української самосвідомості, вони
одразу ж навішують ярлики «штучної українізації», «насильницької націоналізації», «фашизації суспільства». Реакцією на таку
військову, інформаційну та культурну агресію має бути зростання
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національної свідомості, самоідентичності, їх зміцнення та самоствердження. Той потужний опір, що його продемонструвало
українське патріотично налаштоване громадянське суспільство у
зв’язку з анексією Криму та початком військових дій на сході
України, став великою несподіванкою для агресора. Це явище
дедалі більше набуває рис не просто культурного протистояння, а
справжньої війни, бо боротьба за культурні цінності, за ідентичність, за інтерпретацію власної історії, за збереження культурної
традиції, за відкритість до інших культур світу, за вільний і рівний
діалог (власне боротьба за цінності) забирає життя. Сьогодні і
влада, і громадянське суспільство в Україні розглядають культуру
як другий фронт, перемоги на якому важливіші за дипломатичні,
суто політичні, а іноді й військові перемоги14.
«Гібридна війна» це термін, який є найбільш придатним для
визначення дії, яка, поєднуючи у собі мілітарні, дипломатичні,
інформаційні, економічні засоби, спрямована на досягнення
загарбницької мети. «Гібpиднa вiйнa», нe звaжaючи нa cвoю
вiднocну нoвизну, мiцнo вкopiнилacь у мiжнapoдниx кoнфлiктax,
дaючи змoгу дepжaвaм дocягaти cвoєї мeти зa дoпoмoгoю нe лишe
cили, a й впливу нa cвiдoмicть гpoмaдян тa cвiтoвoї cпiльнoти.
Для «гібридної війни» важливим є те, що вона, по-перше,
поєднує конвенційні та неконвенційні бойові дії та відповідних
учасників цієї війни (поряд зі збройними силами дійовими
учасниками стають терористи, найманці, партизани, ополченці,
бандформування, спецпідрозділи інших держав тощо); по-друге,
початок «гібридної» війни пов’язаний з використанням неконвенційних методів ведення бойових дій незаконними збройними
формуваннями; по-третє, протягом усієї «гібридної» війни дуже
важливе значення надається боротьбі за розум і душі людей, тобто
інформаційній боротьбі, де основними дійовими суб’єктами
виступають також не військові: ЗМІ, телебачення, Інтернет, інші
засоби масової комунікації 15.
Гібридна війна, яку розпочало політичне керівництво Росії16,
 за своєю сутністю є антиправовою, антиукраїнською,
злочинною;
 у гібридній війні разом зі збройними силами РФ активну
участь беруть сепаратисти – так звана «п’ята колона», яких
фінансує російське керівництво;
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 гібридна війна – це війна без правил, важливу роль в якій
відіграє тероризм. У цій війні Україна обороняється і веде
боротьбу з екстремістськими і терористичними формуваннями;
 нав’язана Україні війна спрямована на поступове тотальне
руйнування економічної та соціальної структури суспільства
матеріально-технічної інфраструктури держави;
 гібридна війна – це не тільки війна за території, а
насамперед спроба нав’язати народу України, який став жертвою
агресії, паніку і зневіру у власні сили. Це прагнення, найперше за
допомогою сучасних ЗМІ, сформувати не тільки в українських, але
і в російських громадян негативне ставлення до існуючого
соціально-політичного ладу, спроможності України ефективно
вирішувати існуючі економічні, політичні, соціальні та інші
проблеми;
 гібридна війна демонструє не тільки героїзм, високий
патріотизм учасників АТО, але вона виявила ті проблеми,
особливо у військовій сфері, які тривалий час не вивчались, не
аналізувались і не вирішувались керівництвом держави;
 гібридна війна, яку розпочала Росія, за своєю сутністю є не
тільки антиправовою, але злочинною й антигуманною, оскільки
вона призвела до загибелі десятків тисяч мирних жителів, зруйнувала існуючу економічну, соціальну, культурну інфраструктуру.
У 2014 р. Російська Федерація розгорнула проти України
«гібридну війну», яка за змістом є «асиметричною, її інформаційний фронт розгорнувся одразу на кількох напрямах – серед
населення в зоні конфлікту; серед населення країни, проти якої
здійснюється агресія, однак територія якої не охоплена
конфліктом; серед громадян країни агресора і серед міжнародного
співтовариства17.
Росія активно використовує кібератаки як складову своєї
гібридної війни проти України. Різноманітні «кіберберкути» з не
до кінця зрозумілою «пропискою» та складом, а також спеціальні
підрозділи безпекових структур нашого противника здійснювали
атаки на державні інформаційні ресурси та на персональні дані
окремих політиків і громадських діячів. Найбільш відомі випадки
таких дій – DDoS-атаки на урядові ресурси (МЗС, сайт Президента
України, сайти органів сектору безпеки і оборони), цільові атаки
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на держоргани з допомогою шахрайських електронних листів,
спроби порушення роботи системи ЦВК під час виборів
Президента і на парламентських виборах 2014 р., а також
функціонування вірусу Uroboros, який із високою часткою
ймовірності ідентифіковано як російський. Він мав усі ознаки
використання проти України кібершпигунської акції, а під дію
вірусу потрапили веб-ресурси органів державної влади (зокрема,
силових структур), засобів масової інформації, фінансових установ, великих промислових підприємств. Тобто вже сьогодні маємо
приклади застосування агресором кіберпростору (телекомунікаційної складової) у деструктивних цілях проти України18.
Додатково також варто відзначити персоналізацію, яка є
драйвером у комунікаційних стратегіях, оскільки охопити «всіх»
не завжди ефективно і, найчастіше, дорого. За допомогою
соціальних мереж, а також розвитку технологій Programmatic в
Інтернеті можна точково охопити необхідну цільову аудиторію, а
також розбити, за необхідності, її на сегменти для донесення
різних повідомлень до адресата – таргетинг.
Сучасний феномен, на який звернули погляди дослідники, є
так звані транс-медіа – метод розповіді та подання єдиної історії
або досвід її переживання крізь множинні платформи і формати
цифрових технологій19. До того ж це не просто перекодування того
чи іншого тексту чи сюжету, а його розподіл по різних платформах, щоб отримати в результаті мультиплатформну розповідь.
Також у світі і далі набирає поширення аналітика даних, що
дозволяє не тільки ефективно реалізувати комунікації, але сприяє
удосконаленню послуги20.
Говорячи про інформаційні інтернет-технології, варто
зазначити, що сучасні мережеві ЗМІ у своїй діяльності все частіше
використовують медіавіруси − технології поширення іформації,
що змінює сприймання людьми локальних і глобальних подій.
Завдяки своїм можливостям Інтернет можна вважати однією із
найсприятливіших сфер творення та розповсюдження медіавірусів.
Ще однією технологією, що може використовуватися мережевими ЗМІ, є подкастинг (англ. Podcasting, від iPod та англ.
Broadcasting − повсюдне мовлення) − процес створення та
поширення звукових та відеофайлів (подкастів) у стилі радіо- і
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телепередач в Інтернеті (мовлення в Інтернеті). Як правило,
подкастинги мають певну тематику, періодичність видання та
можуть створюватися як аматорами, так і професіоналами, в тому
числі журналістами. Однією з технологій взаємодії з читачами є
система коментарів (DisqusСomment, Intense Debate), що надають
можливість не лише коментувати, а й підписуватися на нові
коментарі та відстежувати відповіді за допомогою деревоподібної
побудови коментарів або email-розсилок21.
Протягом останніх років виявлено близько сотні кібернетичних атак на вітчизняні інформаційні ресурси, метою яких було
порушення функціонування автоматизованих систем важливих
цивільних і військових об’єктів, дезорганізація систем управління
військами, а також проведення мережної розвідки та несанкціонований збір інформації в комп’ютерних мережах Збройних Сил
України. Джерела 95% атак знаходяться на території іноземних
держав, причому більшість із них – російські. Ще один дієвий
складник, який давно та ефективно використовує Росія для
формування свідомості українців у своїх інтересах, – це так звана
«м’яка сила» – техніка прихованого впливу на підсвідомому рівні
на населення іноземної країни за допомогою просування власної
культури, способу життя, переконань і політичних ідеалів із метою
привернення симпатій до своєї країни і збільшення кількості своїх
прихильників. А в ідеалі – створення такої критичної маси
населення іноземної держави, яка б могла провести легітимним
шляхом зміни у керівництві цієї держави, а значить – і в її
зовнішньополітичному курсі, на користь атакуючої держави22.
У грудні 2016 р. українські держустанови зазнали
безпрецедентної хакерської атаки. Поки політики звинувачують у
нападі Росію, експерти вважають основною загрозою низький
рівень захисту і некваліфікованість працівників. За шість місяців
2016 р. було зареєстровано 556 злочинів у сфері використання
комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Напади сталися не тільки на публічні сайти, на які може
зайти будь-хто з бажаючих, але й на закриті бази даних та системи
управління структурами. Тобто, протягом грудня 2016 р. були
атаковані ключові ресурси країни, що відповідають за фінанси та
соцзабезпечення, оборону, транспорт, зв’язок та енергетику.
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Така вибірковість та інтенсивність атак не випадкові. Україна
веде війну з Росією, в тому числі й кібервійну. Росія вже давно
використовує хакерів у гібридних війнах. Зокрема, на початку
російсько-грузинської війни в 2008 р. кіберзлочинці «поклали»
сайти грузинських органів влади, напад на енергосистему України
в 2014 р. або, наприклад, добре всім відома історія про злам
електронної пошти Демократичної партії США чи злам ресурсу
Всесвітнього антидопінгового комітету.
У першу чергу Росія почала війну з метою реалізувати ідею
відновлення колишнього СРСР та геополітичного перерозподілу
євразійського простору під проводом Москви. Особливо наполегливо і потужно ця ідея втілюється за часів президенства
В. Путіна. Саме переформатування системи міжнародних відносин, де б Росія мала статус наддержави, стало головною метою
Кремля. Україна є надважливою у його геополітичних планах,
адже саме вона стала лінією зіткнення демократичних і авторитарних цінностей. Тому, коли перемогла Революція Гідності і
український народ обрав діаметрально протилежний шлях
розвитку Росія не могла сприйняти це23.
Для ведення антиукраїнської пропаганди керівництво Росії
задіяло значні людські, матеріальні і фінансові ресурси, завдяки
чому вдалася до ефективної «промивати мізків» і своїх громадян, і
наших співвітчизників. Тому, на жаль, це призвело до підтримки
частиною українських громадян агресивної політики Кремля по
відношенню до України. Багато українців на сході нашої країни
під впливом російської пропаганди справді вважають, що в Києві
до влади прийшли фашисти і бандерівці, які «будують концентраційні табори і просто на вулицях убивають росіян». Тому нова
українська влада, силові структури держави та українська армія є
їхніми ворогами24.
Згідно зі соціологічним опитуванням фонду «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва більшість українців не
погоджується йти на компроміс з окупованими територіями
Донбасу. Так, 71% респондентів заявили, що вони не готові
погодитися на місцеві вибори в ОРДЛО заради миру на Донбасі,
лише 10% учасників опитування заявили, що такий компроміс
допустимий. Ще 68% учасників опитування вважають, що на
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жодну амністію бойовиків, які воювали проти ВСУ за «ДНР» і
«ЛНР», Україні погоджуватися не варто − протилежної думки
дотримуються 12%. Крім того, 55% учасників опитування заявили,
що Донбасу не можна надавати «особливого статусу», ще 45% не
згодні з тим, що Україна повинна бути позаблоковою нейтральною
державою25. Інформаційна кампанія, спрямована на українську
аудиторію, вибудовується з урахуванням дій Росії у незаконно
анексованому Криму, а також на окупованій території Донбасу. У
цих регіонах Росія встановила власні інформаційні регламенти, які
передбачають пріоритетність російського інформаційного потоку
й інформаційну блокаду українських каналів інформування.
Прикладом подібного впливу є той факт, що восени 2014 року, коли українська армія відступила від захопленого Луганська,
сепаратисти на базі відібранного у «ЛОТа» «Ирты» і «ЛКТ»
(місцеві телеканали) обладнання вирішили налагодити власне
телемовлення. На частоті каналу «ЛОТ» було розпочато мовлення
власного каналу сепаратистів під брендом «Луганськ-24». Окрім
новин, які методично розповідали про обстріл з боку «хунти», на
каналі транслювали радянські телефільми і мультиплікація (це був
досить ефективний прийом, враховуючи незмінну ностальгію
цього регіону за часами СРСР). Рейтинговою програмою також
стали засідання «Ради міністрів ЛНР». Раз на тиждень, протягом
двох годин телеглядачі могли бачити «реаліті-шоу», на якому
голова «республіки» Плотницький і його «міністри» обговорювали
життєві моменти буття, такі як: розподіл 100 кг моркви і двох
мішків картоплі між міністерствами, забезпечення простирадлами
дитячого садка, проведення параолімпіади між «ЛНР» і «ДНР»26.
Таким чином, ефективно використовується технологія «білого
шуму», коли низкою неважливих повідомлень намагаються відволікти увагу аудиторії від ключових проблем.
Ретрансляція телеконтенту, залучення елементів російської
культури (кіно, літератури, творів мистецтва, поп-музики) тривалий час не сприймалися як загроза інформаційній безпеці України,
як фактор насадження інших культурних ідентичностей. Втім,
через цей культурний вплив закладалися певні масові психологічні
установки, ціннісні пріоритети. Найважливішим було посіяти
непевність, безпорадність, страх, зневіру у власні можливості.
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Адже головне завдання гібридної війни не знищити мільйони
людей, а деморалізувати їх, залякати, змусити підкоритися
нав’язуваній волі27.
У Перевальську, де немає свого повноцінного телебачення, з
квітня 2016 року на базі газети «Народна Трибуна» бойовики
почали випускати щотижневий блок новин, який транслюється на
каналі «Аскэт» (Алчевськ). З півгодинного щотижневого блоку
телеглядачі дізнаються про останні новини району та світу. Новини подаються однобоко, про реальні проблеми регіону говориться
мало. Подібна ситуація спостерігається по всій території області.
Крім ряду «республіканських» та місцевих телеканалів, жителі
непідконтрольної Луганщини дивляться близько сотні російських
каналів, що транслюються кабельними мережами. Дивитися
українські канали можуть тільки ті, хто володіє супутниковим
телебаченням, а також ті, хто має можливість дивитися он-лайнмовлення через Інтернет28.
Відповідно до «Глобального звіту про розвиток інформаційних технологій-2015» (The Global Information Technology Report),
який, починаючи з 2002 року, щорічно видається Всесвітнім
економічним форумом (World Economic Forum), Україна посіла
71-шу позицію серед 143 країн світу у рейтингу за рівнем розвитку
ІКТ. За основу рейтингової оцінки береться Індекс мережевої
готовності (Networked Readiness Index), що визначає рівень
розвитку ІКТ у країнах світу. Він складається з чотирьох субіндексів – наявність умов для розвитку ІКТ; готовність; використання та вплив, розподілених за складовими (індикаторами), які
характеризують роль уряду, бізнесу і суспільства у формуванні
середовища для розвитку ІКТ.
Причиною досить низьких позицій України у світовому
рейтингу є, передусім, відставання за складовими, що характеризують політичне і регуляторне середовище (122-га позиція) та
низький рівень використання ІКТ урядом (124-та позиція). 136-те
місце України у світовому рейтингу вказує на відсутність в уряду
чіткого плану впровадження використання ІКТ для підвищення
рівня конкурентоспроможності країни29.
За даними Всесвітнього економічного форуму Networked
Readiness Index у рейтингу розвитку ІКТ за 2016 р. наша країна
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займає 64-те місце з 13930. Разом з тим, під час аналізу численних
агрегатних індексів у вищеназваному рейтингу розвитку ІКТ в
Україні простежується чітка їх дивергенція. Так, з одного боку, за
низкою таких індексів Україна перебуває майже в лідерах, а з
іншого боку, існують деякі показники, за якими вона знаходиться
в самому кінці того чи іншого агрегатного рейтингу. Такий
дисонанс в агрегатних показниках загального індексу розвитку
ІКТ передбачає наявність у нашій країні ще неосвоєного
соціально-технічного та ресурсного потенціалу, який у перспективі дозволить забезпечити істотне прискорення економічного
підйому в Україні.
У законодавстві України також є положення про розвиток
інформаційного суспільства в країні та визначаються відповідні
кроки, заходи, яких необхідно вжити задля оптимізації й
модернізації, зокрема, сфери державного управління: використання ІКТ для вдосконалення державного управління, відносин між
державою і громадянами, становлення електронних форм взаємодії між органами державної влади та органами місцевого
самоврядування і фізичними та юридичними особами; захист
інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступності
інформації, захисту інформації про особу, підтримки демократичних інститутів та мінімізації ризику «інформаційної нерівності»;
вдосконалення законодавства з регулювання інформаційних відносин
тощо31. Для того, щоб Україна не опинилася на останніх позиціях
рейтингів, терміново мають бути створені умови впровадження
новітніх ІКТ у сфери діяльності людини, що принесе соціальний та
економічний ефект, активізує розвиток ринкових відносин і
функціонування державних структур, а також сприятиме
позитивним якісним змінам життєвого рівня країни та її громадян.
У лютому 2017 р. З. Шкіряк, радник міністра внутрішніх
справ України, у соцмережі «Facebook» закликав українців не
користуватися російськими соцмережами, що є прямими вливаннями коштів та цінної інформації російським спецслужбам32.
Посилення суспільно-політичного напруження в південно-східних
регіонах України супроводжується розгортанням інформаційнопропагандистської діяльності російських екстремістських угрупувань у віртуальному просторі шляхом створення сайтів, чатів,
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блогів, груп у соціальних мережах тощо, через які пропагуються
ідеї сепаратизму, збройної боротьби, непокори органам державної
влади й управління України, вихваляються ватажки та учасники
проросійських терористичних угрупувань і т. ін., особливу увагу
на цих інтернет–ресурсах приділено поширенню інформації
антидержавного провокаційного спрямування, що підриває авторитет і престиж України, органів державної влади та місцевого
самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій
держави. На сьогодні у всесвітній мережі Інтернет діє низка
інформацйних ресурсів, змістовне наповнення і діяльність яких
координується фахівцями з інформаційних війни та впливів зі
спеціальних служб і розвідувальних органів Російської Федерації.
У популярних російських соціальних мережах «В контекте» и
«Одноклассники» діють такі групи, як «Антимайдан» (Південний
схід)», «Республіка Новоросія/ Антимайдан», «Антимайдан Донбас Допомога. Загони Самооборони» та ін. Крім того, у
віртуальному просторі функціонує низка сайтів проросійських
сепаратистських угрупувань, зокрема: «Центральне інформаційне
агенство Новоросії», «Руська весна», «КіберБеркут», «Республіканський інформаційний портал Луганської республіки», «Інформаційний портал Донецької народної республіки» тощо Через
зазначені інформаційні ресурси під гаслами відстоювання прав та
інтересів населення південно-східних регіонів України, захисту
російської мови і культури, православ’я, які нібито утискаються,
здійснюється масова пропаганда сепаратистських ідей, відбувається консолідація екстремістськи налаштованих осіб для
скоєння терористичних актів на території України. Ефективність
реалізації цих інформаційних впливів визначається кількістю
специфічних симпатиків («лайків», «класів», «репостів» тощо), які
виявляють користувачів сюжетів, поширюваних на цих ресурсах33.
16 травня 2017 р. Президент України П. Порошенко ввів у дію
рішення РНБО про блокування соцмереж «В контакте» і «Одноклассники» та інших російських ресурсів на території України.34.
Сучасне суспільство навряд чи можна уявити без
інформаційних технологій, тому Україні необхідно активно
створювати альтернативи закордонним Інтернет-холдингам та
системам. Це дасть змогу отримати насамперед незалежність від
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російської пропаганди та подачі новин, додаткові надходження в
бюджет, стати привабливою країною для іноземних інвестицій у
сферу ІТ, яка зараз є найбільш перспективною.
Застосування технологій «гібридної війни» проти України
стало невід’ємною частиною політики РФ. Цілеспрямована
діяльність Росії в інформаційній сфері дає змогу провокувати
напруженість і в інших регіонах України, підтримувати антиукраїнські настрої серед російського населення, дискредитувати
Україну та виправдовувати свою політику в країнах ЄС.
Все це вимагає повного переосмислення загальних підходів до
підтримання національної безпеки України, підвищення ефективності спеціальних інформаційних заходів впливу в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській
областях і на тимчасово окупованій території та зосередження сил
і засобів для організації ефективної протидії проведенню ворожих
інформаційних операцій проти України. Аналіз розвитку ситуації
навколо України дає всі підстави стверджувати, що сьогодні наша
держава зіткнулася саме із цією формою ведення воєнних дій. Це
підтверджується особливостями розвитку воєнного конфлікту,
відмінною ознакою якого є відсутність прямих бойових зіткнень
регулярних військ та існування змови держави – агресора з
недержавними формуваннями, котрі діють на території України:
загонами бойовиків, «козацтва» місцевого криміналітету, групами
місцевого населення сепаратистського спрямування (колабораціоністами)35.
Отже, зовнішній вплив на масову свідомість з очевидною
агресорною метою і цілями, мав (і продовжує мати) місце. Ґрунт
його успішності створили як загальноцивілізаційні процеси перетворення націй на натовпи ортегіанської «людини маси», так і
антидержавна деструктивна діяльність політичних агентів РФ і
ряду вітчизняних політиків. Остання сьогодні продовжується небажанням чинити агресорові визвольну мілітарну відповідь, а також
відсутністю справжніх реформ у освіті, праві, ЗМІ, політиці або
імітація їх замаскованим саботажем. Це сприяє подальшій аномізації,
нігілізації, деградації інтелекту та суспільної моралі в Україні36.
Сприяти кібернетичній незалежності нашої країни мають не
лише професіонали у сфері ІТ технологій, а й громадяни України.
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Потрібно максимально обмежити користування російськими
Інтернет-ресурсами, заборонити інформаційні агентства, радіостанції та телеканали, котрі поширюють проросійську пропагандистську інформацію.
Протистояння дезінформації передбачає вивчення й максимальне залучення потенціалу інтернет-користувачів. У цьому
контексті важливе значення має співтовариство Анти-Фейк,
представники якого створили відповідний сайт для перевірки
фактів StopFake.org. Ініціаторами створення цього проекту виступили випускники і студенти Національного університету «КиєвоМогилянська академія». Метою проекту є розвінчування російських каналів масової інформації, які поширюють фейки щодо
подій в Україні, маніпулюють історичними фактами. Ця акція
отримала всебічну підтримку з боку журналістів, маркетологів,
програмістів. Формування стратегії гнучкого реагування передбачає
мобілізацію суспільства на захист країни: залучення висококваліфікованих кадрів з геополітики, етнополітики, національної
безпеки, інформаційно-комунікаційних технологій; стимулювання
волонтерського руху; проведення ефективних контр-терористичних операцій, блокада окупованих територій, створення оборонних
рубежів з метою врівноваження співвідношення сил тощо.
РФ проводить антиукраїнську інформаційну війну, у основі
якої – поширення недостовірної, неповної, упередженої інформації
про Україну, маніпулювання суспільною свідомістю як громадян
України, так і інших країн, пропаганда війни, національної та
релігійної ворожнечі, зміни шляхом насильства конституційного
ладу нашої держави.
Ґрунтовною основою протидії антиукраїнській інформаційній
війні має стати єдина комплексна система захисту суспільної моралі, яка сприяла б реалізації права на інформаційний простір,
вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, морально-психологічному стану населення.
Ефективна швидка протидія цій пропаганді можлива, але в
українського політикуму в цілому наразі немає волі ані на очищення
нашої країни від загарбників та їх посіпак, ані на розробку і
оперативне впровадження програми опору маніпулятивному впливу. Схоже, так звані «нові» українські владні клани також мають
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на меті утримання інтелекту нації у «сонному» або «дрімотному»
стані оруелівської animal farm, щоб і надалі, відгородившись
бар’єром недоторканності, паразитувати на власних громадянах з
метою власного збагачення, плекання свого гедонізму й
марнославства37.
Інформаційна експансія сусідньої держави спонукає Україну до
інтенсивної розробки ефективних напрямів застосування інформації
як потужного ресурсу в умовах протистояння агресії. В цьому
відношенні важливе значення мають Концепція інформаційної
безпеки України, розроблена Експертною радою при Міністерстві
інформаційної політики, а також Доктрина інформаційної політики та Державна програма розвитку інформаційного простору
України. З весни 2015 року розпочала свою діяльність Комісія з
питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення, в рамках якої діє
моніторингова місія Міністерства інформаційної політики в
Донецькій і Луганській областях, яка, зокрема, здійснює перевірку
присутності в ефірі ліцензованого українського мовлення та
убезпечує телеканали і радіостанції від проникнення в ефір медіа
терористичних організацій. «Поміж можливих кроків, що мають
сприяти вирішенню зазначених проблем, є збільшення кількості
альтернативних джерел у межах спеціального мовлення на сході
України (регулярна ретрансляція авторитетних міжнародних медіа
на кшталт Euronews, BBC, Радіо Свобода, Deutche Welle, CNN
тощо), а також тих російських ЗМК, що не є транслятором
офіційної кремлівської пропаганди та антиукраїнської риторики
(наприклад, телеканал «Дождь», радіостанція «Эхо Москвы»)» 38.
31 березня 2016 р. Верховна Рада України прийняла
Постанову № 1073-VIII про Рекомендації парламентських слухань
на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» (проект від
11.03.2016 № 4198), в якій враховані усі пропозиції АПІТУ до
даних рекомендацій, викладені на Парламентських слуханнях39.
Покращити ситуацію з протидією російському впливу
повинна підписана у лютому 2017 р. Президентом України
«Доктрина інформаційної безпеки України»40. Адже в ній,
нарешті, прописані ролі та сфери відповідальності більшості
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українських державних органів, цивільних та військових. Однак
головна проблема інформаційного протиборства – це дотримання
балансу між свободою слова та цензурою і численними заборонами. Недостатньо просто зробити обмеження російським
інформаційним продуктам (ЗМІ, кінофільмам чи, наприклад,
пісням). Такі заходи повинні поєднуватися створенням якісної
української альтернативи, щоб користувач міг самостійно, без
примусу, обрати для себе національний продукт. А з ним − і
змінити свій світогляд на український.
Стратегія реінтеграції деокупованих (а в подальшому і тимчасово окупованих) територій Донецької й Луганської областей
має бути комплексною і включати низку заходів у різних сферах, в
тому числі в інформаційній. До таких заходів в першу чергу слід
віднести:
 розробку і реалізацію активної інформаційної кампанії
шляхом налагодження постійної трансляції на окуповані території
Донбасу ефіру центральних українських телеканалів українською
та російською мовою з метою об’єктивного висвітлення подій в
Україні та світі і розвінчання неправдивих міфів, що поширюються Російською Федерацією;
 створення для протидії «ідеям руського міра» власного
національного інформаційно-культурного проекту (наприклад,
«Велика Україна», «Український світ», «Великі українці» тощо),
спрямованого на консолідацію українського народу;
 проведення інформаційно-просвітницької кампанії популяризації історії та культури Донбасу серед усіх категорій населення;
 створення єдиного електронного порталу – бібліотеки
видань з історії України;
 створення системи інформаційного висвітлення ініціатив
та проектів щодо питань реінтеграції Донбасу через вітчизняні
ЗМІ, зокрема шляхом створення окремих рубрик, теле- і
радіопередач, присвячених цій тематиці41.
Російські спецслужби шукають слабкі місця українських
систем, вивчають реакцію, варіанти захисту тощо. Атаки на органи
влади, фінансові установи, енергетичну систему та засоби зв’язку
відбулись одночасно. На відновлення пошкоджених сайтів після
атак потрібно від кількох годин до кількох днів. На цей час
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суспільство та влада стають напівсліпими та напівпаралізованими.
У цей самий час починається повномасштабне військове
вторгнення.
Вагомим чинником асиметричної стратегії є також боротьба
на дипломатичному фронті, що включає широкомасштабне
інформування світової спільноти про події в Україні, а також
стратегічне партнерство у військово-політичній сфері (США,
Польща, Прибалтійські країни). У цьому відношенні стратегічними завданнями України є:
1) входження «повноправним членом у світовий економічний
та політичний простір», забезпечивши технологічну модернізацію,
залучення інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних відносин;
2) створення «системи національної безпеки, особливо у її
зовнішньополітичному вимірі», здатної забезпечити виживання
країни в умовах глобалізації;
3) «протидія російській агресії та іншим глобальним і
регіональним деструктивним силам», як найважливіший пріоритет
держави42.
На сучасному етапі переходу світового співтовариства до
інформаційного суспільства ступінь розвитку інформаційного
простору та інформаційних технологій стає безпосереднім чинником становлення активного та свідомого громадянина,
національної конкурентоспроможності.
Одними з основних індикаторів – показників розвитку галузі
ІКТ є показники, що характеризують зміни рівнів проникнення
фіксованого телефонного зв’язку, рухомого (мобільного) зв’язку,
кабельного телебачення, доступу до широкосмугового Інтернету
та відсоток населення, що користувалося Інтернетом. Усе більше
процес взаємодії держави, бізнесу та громадянина відбувається із
застосуванням ІКТ, і саме тому від стабільності функціонування та
розвитку ІКТ-галузі залежить суспільне порозуміння в країні та
створення передумов для сталого зростання економіки43.
Варто викривати проблеми, які є в Росії: мовні, соціальні,
етнічні та економічні негаразди; інформувати громадськість про
те, що насправді там відбувається. Також війна повинна вестися і
на території супротивника; ухвалення рішень у РФ відбувається
швидше, ніж в Україні. Слід внести корективи в систему
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ухвалення рішень. Оперативність і терміновість комунікації має
велике значення, адже важливо, хто реагує перший; важливою є
заборона пропагандистських каналів, які поширюють ненависть.
Медіа-власників необхідно спонукати до дотримання громадянської позиції. Частково цю функцію здійснюють українські канали.
Важливо транслювати загальноукраїнські телеканали на Східну
Європу та колишні радянські республіки. Там сприймають і досить
пристойно розуміють українську мову.
Необхідно збільшувати глибину проникнення сигналу
українських радіоканалів на захоплені території, створювати нові
студії донецького, луганського та кримського телебачення замість
тих, що були захоплені терористами і агресорами. Телеретрансляційні центри та студії на окупованій території, які передають
російські пропагандистські канали, потрібно виводити з ладу. Є
відмінність українців і росіян у ставленні до інформаційних
впливів. Коли українські війська звільнили Слов’янськ, то військові завезли туди спочатку три вантажівки з ковбасою та сосисками. А коли в Криму припинилося постачання електроенергії, там
найперше завезли вантажівки з великими телеекранами, щоб
показувати новини та Путіна, аби гіпнозування населення не
припинялося ні на хвилину. Наша альтернатива − це відкритість
влади в країні як ефективний чинник протидії корупції та запуск
реальних змін. Україна, має чимало викликів для розбрату
всередині, але міцний зв’язок між суспільством і владою на основі
взаємної довіри може бути ефективним засобом протидії їм.
Ефективно протидіяти інформаційній війні зможуть
підрозділи психологічних операцій. Комунікативна стратегія
кожного
повинна
бути
частиною
загальної
стратегії.
Повідомлення, які ми створюємо, треба повторювати багаторазово.
Різні історії, різні теми, які мають різні складові, повинні бути
підпорядковані єдиній стратегії44.
Як зазначив віце-прем’єр міністр України, в організації
системної відповіді на гібридні загрози нам потрібна трансдисциплінарність45. До побудови систем протидії має бути
залучений широкий спектр спеціалістів ‒ не лише військові або
політологи, а й медійники, філологи, лінгвісти, режисери, актори,
юристи, демографи, соціологи. В рамках інститутів протидії ми
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маємо створювати трансдисциплінарні команди і не боятися
експериментувати з інструментами своєчасного виявлення,
блокування та відповіді на гібридні впливи. Серед нагальних
завдань є вдосконалення правових механізмів протидії російському медійному спруту, який в Україні сьогодні почувається
майже повністю безкарним. Нам потрібна транснаціональність,
адже ефективна протидія цьому типові загроз критично залежить
від швидкого та змістовного обміну інформацією і побудови
спільних стратегій захисту від гібридних впливів. У цьому сенсі
ключову роль можуть і повинні зіграти міжнародні організації та
альянси демократичного світу є насамперед НАТО, яке вже довело
свою спроможність і успішність у боротьбі з гібридними
загрозами. Нам потрібна транссекторальність, тобто співпраця всіх
секторів суспільства – державного, бізнесового і громадського.
Покладатися у всьому лише на державу – стратегія, що веде до
поразки. Громадянське суспільство і комерційний сектор мусять
усвідомити тотальність гібридної загрози, яка, врешті-решт,
впливає на життя кожної людини. Пропагування критичного мислення, інформаційної гігієни, розпізнавання шкідливих наративів
на індивідуальному рівні, ідентифікація та маркування медіа, що є
інструментами гібридної зброї, – це ті завдання, які можуть узяти
на себе компанії та громадські організації.
Отже, сьогодні стан розвитку ІКТ в Україні значно випереджає стан розвитку законодавства у цій сфері. Стан розбудови
інформаційного суспільства та сфери ІКТ в Україні, порівняно зі
світовими тенденціями, є недостатнім і не відповідає стратегічним
цілям розвитку України. Законодавство у сфері телекомунікацій не
відповідає ані потребам операторів, провайдерів телекомунікацій,
ані інтересам споживачів телекомунікаційних послуг. Інформаційне суспільство потребує фільтрації та створення нового
якісного контенту, який з’являється у просторі нашого існування.
Першочерговими завданнями можна виділити створення національних електронних інформаційних ресурсів, а також загальний
розвиток інформаційного простору, що вбачається в таких
аспектах, як: процеси євроінтеграції на подальший розвиток
України; потреба формування і реалізації ефективної державної
політики у сфері впровадження інформаційно-комунікативних
технологій; сучасні виклики, загрози та потреби суспільства і
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держави; необхідність розвитку національної інформаційної
інфраструктури (а саме − електронного урядування та електронної
демократії; впровадження та використання інформаційних технологій, продуктів і послуг). Адже у сучасному світі подолання
цифрової нерівності є істотною умовою подолання соціальноекономічної нерівності громадян, активізації їх участі в управлінні
державою, освіті, працевлаштуванні, охороні здоров’я, культурі,
дозвіллі. Це свідчить про рівень розвитку суспільства, а для
ефективного зростання як окремого громадянина, так і цілого
суспільства такі аспекти є необхідними. На них варто звертати
увагу та надавати їм великого значення, адже, еволюціонуючи, ми
не можемо стояти осторонь світу, а маємо, навпаки, стати
осередком прогресивних технологій не лише в інформативнокомунікативній сфері, а й у багатьох інших.
РФ, у свою чергу, продовжує ментально і мілітарно атакувати
Україну, застосовуючи головний засіб – комплексну систему
маніпуляції масовою свідомістю з використанням штучно відтворених міфів, зокрема, міфу про Велику Перемогу. Він перетворює
українців на підконтрольних йому територіях на легко керовану
політичну силу, хаотизує політичні вектори всередині України,
дезінформує власних громадян та світову громадськість. Це сукупно
здійснюється давно відомими способами багатовекторного депресивного впливу на картину психіки і світобачення за зразками
«геббельсівської пропаганди». Вона просто здобула більшої потужності та охоплювання завдяки електронним засобам (дез)інформації46.
Саме гібридні конфлікти та гібридні загрози є характерними
причинами перебування світу у стані системної кризи. Тому,
захищаючи свої інформаційні інтереси, Україна має дбати про
свою інформаційну безпеку й відповідно, збалансована державна
політика інформаційної безпеки України формується як складова
частина її соціально-економічної політики, виходячи з пріоритетності національних інтересів та загроз національній безпеці країни.
Внутрішня політика держави має бути спрямована на захист
інформаційного простору України, протидію потенційним і
реальним загрозам в інформаційній сфері засобами державного
управління за трьома основними напрямками: інформаційно-психологічним, технологічного розвитку та захисту інформації. ІКТ є
одним з найбільш важливих чинників стимулювання економічного
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зростання та розвитку громадянського суспільства. Однак уже
зараз можна констатувати, що саме рівень технологічного розвитку
визначає економічний потенціал країни та якість життя її громадян, а також роль і місце цієї країни в глобальному суспільстві,
масштаби та перспективи її економічної й політичної інтеграції з
усім світом та здатності протистояти зовнішнім загрозам.
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ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА
КОНСОЛІДАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
В умовах окупації частини території України та тривалого
російсько-українського воєнного конфлікту на сході країни, введення воєнного стану український соціум як цілісний соціальнокультурний організм консолідується навколо завдань збереження і
всебічного розвитку національного гуманітарного простору, об’єднаного спільними ідеалами і громадянською солідарністю,
патріотичним самоусвідомленням, консолідованим баченням минулого, сучасного і майбутнього, збереження стабільності у
міжетнічних відносинах .Зовнішня агресія, тривала політикоекономічна криза погрожують загостренням «традиційних» для
України протиріч ідентичностей на мовному, етнічному,
конфесійному та цивілізаційному ґрунті, створюють додаткове
соціальне напруження. Етнокультурна та духовна сфери стали
частиною «гібридної війни» Російської Федерації проти України.
Громадськість, органи законодавчої та виконавчої влади докладають значних зусиль для вирішення конфліктних ситуацій в
ході реалізації політики декомунізації та формування етнонаціональної політики єдності. Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Указ
президента України «Про затвердження Національної стратегії у
сфері прав людини» (25.08.2015 р.), проведення парламентських
слухань на тему «Роль, значення та вплив громадянського
суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в
України» (25.11.2015 р.), слухань у Комітеті Верховної Ради
України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин «Стан реалізації Національної стратегії у
сфері прав людини у частині забезпечення та захисту прав
корінних народів і національних меншин України та законодавчі
ініціативи щодо створення ефективних механізмів такого захисту»
(22.03.2017 р.) заклали нові орієнтири вироблення Основ
(Концепції) етнонаціональної політики в Україні, які винесені на
широке суспільне обговорення1.
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Українська соціогуманітаристика вже має значний досвід
дослідження етнополітичних процесів в Україні та міжетнічних
відносин2, який, однак, потребує актуалізації та осмислення відповідно до нових зовнішніх та внутрішніх загроз. Суспільствознавці
окреслюють чинники загальнонаціональної єдності та загальнонаціонального діалогу задля збереження конституційного ладу,
відновлення територіальної цілісності України, миру в усіх
регіонах нашої держави. Тривалий час специфікою розвитку
України як спільноти з численними етнічними меншинами,
традиціями багатомовності, полікультурності, міжетнічної толерантності було забезпечення вільного етнокультурного розвитку
представників усіх етнічних спільнот. Сучасний етап гармонізації
міжетнічних відносин пов’язаний з мінімізацією зовнішніх впливів
на Україну тих негативних світових тенденцій, які ведуть до
політизації етнічності, зростання ксенофобії, етнічного й
релігійного протистояння та екстремізму, зокрема впливу ідеології
«русского міра» та «євразійської інтеґрації», які дискредитовані в
очах більшості населення України.
Для реалізації цих завдань необхідно запропонувати оптимізацію засадничих принципів національної етнополітики.
Ключовим компонентом міжнаціонального діалогу є уникнення
конфліктогенних зон суспільства, успадкованих від тоталітарного
минулого, або тих, що конструюються противниками української
незалежності, штучно загострюються окремими політиками, особливо зараз, в умовах дострокового старту президентських та
парламентських передвиборних перегонів 2019 року. Сьогоднішній патріотичний консенсус, спричинений, з одного боку,
Євромайданом, Революцією Гідності 2013–2014 рр., а з другого –
аґресією Російської Федерації проти України, наявністю спільного
ворога, аби він не виявився тимчасовим, потребує постійного
зміцнення. Нині особливо важливо відійти від заідеологізованого
доктринерства, подолати нав’язані ззовні стереотипи етноісторичної та політичної думки, пов’язані з однобічним розумінням
української нації як поліетнічного феномену без належного
врахування її етнодемографічної структури. Відповідно до документів ООН і ЮНЕСКО моноетнічною держава, у якій титульний
етнос становить 67% від загальної кількості населення, вважається
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моноетнічною3. В Україні титульний етнос – українці складають
77,8% населення (перепис населення 2001 р.). Поруч з українцями,
переважно у приграничних місцевостях, проживають ще близько
15 етнічних спільнот, які, окрім етнічної мегаменшини росіян,
складають лише до 5% від загальної кількості населення України.
95% державної території України – це ареал розселення
українського етносу. Останні соціологічні дослідження засвідчують, що 92% респондентів називають себе етнічними українцями. До етносу росіян призналося лише 6%. Ще 1,5% зарахували
себе до інших етносів (дослідження проведене соціологічною
службою Центру Разумкова з 21 по 26 квітня 2017 року).
Соціологи кажуть, що Майдан 2013–2014, Революція Гідності
відкрили «вікно можливостей» для формування загальнонаціональної української ідентичності. Вони відзначають тенденції
щодо підвищення респондентами своєї ідентифікації як українців,
поширення української мови, культури, зменшення впливу
радянської культурної традиції тощо, особливо серед молоді. Так,
в Україні, згідно з висновком Центру Разумкова, переважає
загальногромадянська ідентичність: 95% опитаних погоджуються з
судженням «я вважаю себе громадянином України»4. Відповідний
суспільний запит потребує адекватних змін у державній етнонаціональній політиці.
Державна етнонаціональна політика України – це органічна
складова внутрішньої і зовнішньої політики держави, яка являє
собою сукупність послідовних рішень і дій органів державної
влади і органів місцевого самоврядування, спрямованих на
задоволення соціальних, політичних та культурних потреб етнічних спільнот та окремих громадян, що належать до них, на
утвердження у суспільстві атмосфери міжетнічної толерантності,
на зміцнення загальнонаціональної єдності. Державна етнонаціональна політика єдності має стати невід’ємною складовою
політики держави, спрямованою на регулювання сфери етнонаціональних відносин, міжетнічної взаємодії з метою забезпечення
гармонійного розвитку української нації в цілому: титульного
народу (українського етносу), корінних народів та національних
меншин і етнічних груп в Україні на засадах забезпечення прав і
свобод людини та громадянина.
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Основними завданнями державної етнонаціональної політики
є створення належних умов для забезпечення рівноправних
відносин між представниками титульного народу, національних
меншин та етнічних груп, які проживають в Україні, утвердження
атмосфери толерантності, міжетнічної злагоди в українському
суспільстві, забезпечення рівних можливостей в економічній,
соціальній, політичній та культурній сферах суспільства для всіх її
громадян незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних переконань, статі, етнічного й соціального походження,
майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.
Забезпечення системного комплексного підходу до формування політики єдності в етнонаціональній сфері вимагає:
постійного моніторингу стану етнонаціональних відносин;
виявлення наявних проблем у сфері міжетнічних відносин
(етнополітичній, освітньо-культурній, міграційній складових міжетнічних стосунків);
визначення механізмів та способів їх вирішення в політичному та правовому вимірі, моделювання дії цих механізмів,
прогнозування наслідків їх застосування;
розробки ініціатив та змін до чинного етнонаціонального
законодавства з врахуванням пропозицій громадських організацій
національних меншин;
моніторингу ефективності та особливостей застосування етнополітичних ініціатив, прогнозування наслідків їх впровадження.
Реалізовуючи ці заходи, можна вийти на вироблення
демократичної моделі етнонаціональної політики єдності, яка має
консолідувати суспільство на загальноприйнятних ідейно-політичних цінностях.
Основними напрямами вибудови державної етнонаціональної
політики єдноті . насамперед у політико-правовій сфері, є:
напрацювання та вдосконалення законодавчої бази, спрямованої на регулювання розвитку етнонаціональних відносин на
основі імплементації норм європейського, міжнародного права,
врахування зарубіжного досвіду підвищення ефективності державного етнополітичного менеджменту;
вироблення нових, науково обґрунтованих підходів до
вирішення проблем міжетнічних та етнополітичних відносин;
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забезпечення зворотного зв’язку між національною більшістю, національними меншинами, етнічними групами та державою;
сприяння становленню політико-правової суб’єктності громадських організацій, які репрезентують інтереси етнічних
спільнот в економічній, соціальній та культурних сферах (станом
на середину 2018 року в країні діють близько 1500 національнокультурних товариств етнічних груп);
здійснення постійного системного моніторингу етнонаціональних відносин в Україні, економічного, культурного, політичного стану титульного народу, національних меншин та етнічних
груп задля виявлення проблемних моментів у сфері етнонаціональних відносин, швидкого реагування на них та запровадження ефективних політичних і правових механізмів попередження та
розв’язання конфліктних ситуацій;
створення умов для відновлення прав представників народів,
які були депортовані в радянську добу за національною ознакою і
які повернулися в Україну на постійне проживання, а з початком
російської агресії повторно зазнали переслідувань;
забезпечення етнокультурних прав внутрішньо переміщених
осіб (кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні в березні
2018 року склала 1 мільйон 492 тисячі 500 осіб 5 і за цим
показником Україна увійшла до ТОП-10 країн світу).
Виконання поставлених завдань ускладнюється відсутністю
спеціального центрального органу виконавчої влади з відповідним
інституційними спроможностями виконувати функції з формування політики в даній сфері суспільних відносин, наділеного
відповідними компетенціями, кадровим та ресурсним потенціалом,
необхідним для ефективного виконання покладених на нього
функцій по формуванню та реалізації державної політики у сфері
етнонаціональних відносин. Зокрема, потребує відновлення посада
Урядового уповноваженого у сфері етнонаціональної політики або
іншого аналогічного спеціального органу виконавчої влади,
зміцнення та поглиблення діалогу між органами державної влади і
громадськими інституціями етнонаціональних спільнот шляхом
відновлення роботи Ради з питань етнонаціональної політики при
Президентові України, утворення консультаційних комітетів з
питань етнонаціональної політики при місцевих органах державної
виконавчої влади. У відновленні спеціального центрального орга-
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ну виконавчої влади насамперед зацікавлена громадськість, шо
представляє інтереси неукраїнської етнічності. Недостатній рівень
діалогу між державою і національними спільнотами вона визнає
однією з основних проблем нинішнього стану реалізації державної
етнополітики.
У цьому плані досить багато вдалося зробити Департаменту у
справах релігій і національностей Міністерства культури України
(від початку листопада 2014 року очолює Андрій Юраш). Впродовж 2014-2018 рр. вдалося частково відновити регіональні структури, активізувати роботу експертних рад Міністерства культури
України з питань етнополітики та з питань свободи совісті та
діяльності релігійних організацій, координаційної ради з питань
застосування української мови в усіх сферах суспільного життя
України, налагодити співпрацю з так званими парасольковими
організаціями національних меншин – Радою національних спільнот України, Асамблеєю національностей України, Міжнародною
громадською організацією «Інтернаціональний союз», Конгресом
національних громад України.
Популяризації українського досвіду впровадження етнополітики сприяло відзначення 100-річчя з часу заснування державного
органу України у справах релігій та національностей, проведення
низки наукових та громадських заходів.
Завданнями у соціально-економічній сфері є:
забезпечення організаційних та матеріальних умов, що сприяють урахуванню й задоволенню потреб та інтересів представників
українського етносу, національних меншин і етнічних груп;
розробка державних і регіональних цільових програм облаштування, адаптації та інтеграції вимушених переселенців (внутрішньо переміщених осіб), а також фінансування цих програм з
державного та місцевих бюджетів;
податкове заохочення благодійної діяльності, спрямованої на
збереження й розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної
самобутності титульного етносу, національних меншин та
етнічних груп;
забезпечення рівноправності громадян України незалежно від
етнічного походження в користуванні природними ресурсами, які
є об’єктами права власності українського нації;
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створення організаційних і правових умов для підтримки
розвитку підприємництва та традиційних видів господарської
діяльності представників українського народу, національних
меншин і етнічних груп.
Завдання у культурно-гуманітарній сфері:
створення умов для збереження та розвитку мов, етнокультурної спадщини (історії, національних звичаїв, традицій) національної більшості, національних меншин та етнічних груп;
формування й поширення цінностей міжетнічної злагоди,
толерантності через впровадження відповідних програм у систему
дошкільної, загальної середньої та вищої освіти. Зокрема,
затвердження Стратегії мультилінгвальної освіти;
сприяння розвитку міжкультурного діалогу з метою збереження і зміцнення в українському суспільстві атмосфери толерантності, впровадження з цією метою програм з протидії та
запобігання ксенофобії;
утвердження толерантності та недопущення розпалювання
національної, расової та релігійної ворожнечі в публічних сферах:
інформації, освіті, управлінні, політиці.
У сфері зовнішньої та міграційної політики актуальними
завданнями є:
сприяння збереженню і розвитку культури, мови, задоволенню культурних потреб українців, які проживають за межами
України, методом ініціювання програм, що сприяють збереженню
етнічної української ідентичності та спонукають українців за
кордоном відстоювати та лобіювати інтереси України в країнах
проживання;
залучення закордонних українців та їх громадських об’єднань
до ініціатив та заходів з піднесення міжнародного іміджу України.
Позитивні зміни в останні роки відбулися щодо контактів
світового українства з органами влади, його підтримки реформ та
євроатлантичного курсу України. В Києві з 25 по 27 листопада
2018 р. пройшов ХІ-й Світовий конгрес українців, в якому взяли
участь понад 300 гостей із 30 країн. Новообраний президент СКУ
Павло Грод від понад 20-мільйонної української діаспори закликав
до негайного визволення українських моряків, яких захопила РФ у
Чорному морі6.
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Ще одним пунктом етнополітичної консолідації суспільства
повинна стати оптимізація міграційної політики України шляхом
прийнята Концепції державної міграційної політики, Міграційного
кодексу та створення спеціалізованого органу державної влади,
який відповідатиме за її здійснення:
розробка та впровадження програм інтеграції іммігрантів в
українське суспільство;
налагодження співпраці з країнами, які приймають трудових
мігрантів з України, для забезпечення їх правового і соціального
захисту;
створення умов для вільного налагодження й підтримання
зв’язків громадян України з представниками своєї національності
та їх громадськими об’єднаннями за межами України.
На сьогодні за межами України працюють близько 4 млн
українців7, а європейська міграційна криза актуалізує можливість
прийняття Україною біженців з країн Близького Сходу.
З метою вдосконалення законодавчої бази етнонаціональної
політики спеціалісти рекомендують здійснення таких заходів:
 оптимізація етнонаціонального законодавства шляхом
приведення нормативно-правових актів, якими регулюються
етнонаціональні відносини в Україні, у відповідність до Концепції
державної етнонаціональної політики (після її ухвалення);

 удосконалення Закону України «Про національні меншини
в Україні» (1992 р.), приведення його у відповідність до сучасних
реалій розвитку етнонаціональних відносин та норм міжнародного
права;


внесення змін до законодавства України в частині
посилення кримінальної відповідальності за розпалювання
міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі (це особливо важливо
після ряду нападів на табори ромів у 2017-2018 роках);
 удосконалення правового статусу та посилення правового
захисту закордонних українців, зокрема через прийняття змін до
Закону України «Про правовий статус закордонних українців».
Гостро постає питання вдосконалення державної політики
щодо іммігрантів. Частині нових іммігрантських груп притаманні
проблеми, аналогічні проблемам соціально неадаптованих
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меншин, спроби інтеграції яких в українське суспільство виявились малоефективними. В першу чергу це роми, характерними
рисами життя більшості з них є хронічне безробіття, висока дитяча
смертність, високий рівень захворювань, антисанітарні умови
існування.
Проблема з іммігрантами загострювалася з січня 2010 року,
коли почала діяти угода з ЄС про реадмісію, а Україна почала
укладати двосторонні імплементаційні протоколи до неї8, а Російсьаї Федерація виявила небажанням укладати відповідну угоду з
Україною. Ситуація, якою вона склалася на сьогоднішній день,
потребує таких кроків:

 до Закону України «Про імміграцію» (2001 р.) слід внести
уточнення, які б урегулювали статус легального і нелегального
мігранта, умови отримання ними громадянства України або ж
умови примусового виселення;
 прийняття нелегальних іммігрантів на територію України з
інших держав у рамках угоди про реадмісію повинно здійснюватися в разі документальної фіксації візи України. Наявність у
незаконного іммігранта речей українського виробництва, документів на проїзд, які дають можливість пересування територією
України, не повинні бути підставою для повернення цих осіб на
територію України;
 посилення юридичної відповідальності за сприяння
нелегальній міграції.
Детальніше розглянемо мовно-культурні чинники етнонаціональної консолідації суспільства. Емпіричний матеріал дає нам
підстави говорити, що у другій половині ХХ століття – на початку
ХХІ в Україні склалися два мовно-культурних макрорегіони: а) з
домінуванням українського культурного чинника (Центр та Захід);
б) з консервацією російського (радянського) культурного середовища (Схід і Південь). Такий розподіл підтверджується соціологією, численними виборчими кампаніями, їх перебігом та результатами. Радянська культурна політика фактично «узаконювала»
нерівність культур, адже СРСР реалізовував модель внутрішнього
колоніалізму. Українська культура за демонстративної підтримки з
боку влади розвивалася лише у ключі ідеологічного монізму,
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соціалістичного реалізму та сприяння утвердженню нової інтернаціональної культури, яка на практиці ставала культурою
російською. Відтак мовно-культурна політика у Південно-Східному регіоні України повинна мати свої специфіку, особливі
методи та засоби її проведення, а результати не можуть бути відповідними надбанням культурної політики у Центрально-Західному регіоні.
Сучасна ситуація в Україні характеризується двомовністю її
населення, причому мовні переваги громадян України не співпадають з їх етнічною самоідентифікацією. Згідно з даними
Всеукраїнського перепису населення 2001 року українська мова є
рідною для 67,5% жителів країни, у т. ч. для 85% етнічних
українців, 4% росіян і 11% представників інших національних
меншин. Для 29,6% жителів, в т. ч. 15% українців, 96% росіян і
31% представників інших національних меншин, рідною є
російська мова. Серед етнічних неукраїнців (крім росіян) лише
57% вважають рідною мову свого народу. Причому майже всі
громадяни України вільно володіють російською і розуміють
українську мову. Актуальним залишається питання відновлення
функції української мови як рідної мови для значної частини
українців, адже серед українців досить значна частина – 14,8%
визнали рідною російську мову. Загрозою громадянській єдності
залишається збереження високих темпів мовної і культурної
асиміляції переважної більшості етнічних спільнот у бік
російських мовних і культурних зразків.
Мовна складова етнополітики держави має підпорядковуватись завданням консолідації і демократизації українського
суспільства з урахуванням мовних, культурних та інформаційних
інтересів і уподобань громадян, традицій і особливостей різних
регіонів України, а також утвердження позицій України в сучасному світі, її повноцінного входження у світовий, насамперед
євроатлантичний, економічний, політичний, культурний, освітній,
інформаційний простір.
Українська мова поступово стає повноцінною єдиною державною мовою, обов’язковою для вживання в державних установах і
вивчення в освітніх закладах на всій території країни. Цьому
посприяли у тому числі й мовні квоти для української мови у
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засобах масової інформації, теле- та радіо просторі. 4 жовтня
2018 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект № 5670-д «Про забезпечення функціонування української
мови як державної», яким пропонується створити Національну
комісію зі стандартів державної мови та інститут Уповноваженого
із захисту державної мови9.
Державну мовну політику слід корегувати з урахуванням
реалій мовної ситуації в Україні, зокрема регіональних і зовнішніх
чинників, надаючи їй чіткої стратегії, спрямованої на консолідацію
українського суспільства. Важливим чинником політики в мовній
сфері є реалізація державного статусу української мови у такий
спосіб, який би не створював загроз для російської та інших мов
шляхом законодавчого обмеження їх використання. Подальше мовне
будівництво в Україні має базуватися на засадах чинної Конституції України (ст. 10) та рішення Конституційного Суду України (від
14 грудня 1999 р. № 10-рп/99) про статус і функціонування української мови як державної та інших мов в Україні. Проте загальний
аналіз правового регулювання мовного питання в Україні свідчить
про необхідність якнайшвидшого його законодавчого закріплення.
Варто критично переосмислити Концепцію державної мовної
політики від 15 жовтня 2010 р., оновити її, розробити програму її
реалізації, спрямовану на застосування правових та організаційних
механізмів для безконфліктного вирішення мовного питання,
утвердження позицій української мови як державної, урахування
інтересів етнічних спільнот та мовних груп на основі міжнародного досвіду розв’язання мовних проблем.
З метою успішної реалізації закладених у Концепції державної
мовної політики принципів необхідно:
внести зміни до Національної доктрини розвитку освіти, які
передбачали б практичне оволодіння українською молоддю державною мовою та однією чи кількома іноземними мовами, доступ
до програм Європейського Союзу у сфері освіти, у тому числі тих,
які спрямовані на вивчення мов міжнародного спілкування;
продовжити відзначення Міжнародного дня рідної мови
(21 лютого), який в Україні почали відзначати з 2017 року10
розглянути питання про відзначення в Україні прийнятого в
ЄС Дня європейських мов (26 вересня), 30 вересня 2018 року у
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Києві в приміщенні/дворі Британської Ради та Інституту Гете
відбулося святкування Європейського дня мов11;
з метою системного інтегрування україномовних комп’ютерних
лінгвістичних механізмів в інформаційні технології забезпечити
цілеспрямований розвиток національного електронного мовного
ресурсу та використання засобів комп’ютерної лінгвістики;
продовжити діяльність Державної цільової програми розвитку
Національної словникової бази на 2009-2015 роки.
Варто зазначити, що мовне питання набуло в Україні значної
політизації і стало сьогодні помітною проблемою, яка потребує
подальшої розробки. Причиною цього є не лише його використання окремими політичним, силами – навпаки, воно само стало до
певної міри реакцією на прикрі помилки і перегини у здійсненні
державної мовної політики. Протягом усіх років незалежності
мовну політику характеризувала непослідовність, відсутність
системності у її провадженні, брак фінансового забезпечення,
недостатнє врахування міжнародного досвіду, регіональна різнорідність, непродуманість окремих дій та невміння популяризувати
в суспільстві потребу й характер уживаних заходів.
Попри ці несприятливі обставини сьогодні потрібно формулювати й популяризувати можливі способи вирішення мовної
проблеми, які передбачали б компроміс між інтересами двох
найбільших мовних груп. Українська мова має стати повноцінною
єдиною державною мовою, обов’язковою для вживання в державних установах і вивчення в освітніх закладах на всій території
країни.
Отже, держава повинна задекларувати:
важливість і невідворотність мовного розвитку в Україні на
засадах чинної Конституції України (ст. 10) та рішення Конституційного Суду України (№ 10-рп/99) від 14.12.1999 р. про статус і
функціонування української мови як державної та інших мов в
Україні;
продовження пошуку та реалізацію шляхів безконфліктного
вирішення мовного питання, поступового утвердження позицій
української мови як єдиної державної в Україні;
занепокоєння загальним станом функціонування української,
інших мов України, насамперед загальним зниженням рівня воло-
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діння мовами, культури мововжитку в українському суспільстві,
руйнуванням системи впливу на практику застосування мов в
Україні.
З іншого боку, представники національно-культурних товариств вимагають урахування інтересів етнічних спільнот та мовних
груп на основі міжнародного досвіду розв’язання мовних питань.
Особливу стурбованість щодо гарантій освіти рідною мовою
висловлюють представники угорської меншини12. Вони пропонують
спрямувати державну мовну політику на пошук національного
компромісу в цій сфері, а це передбачає надання можливостей
російському, кримськотатарському та іншим мовним компонентам
зайняти свою функціональну нішу в загальноукраїнському культурно-інформаційному процесі. Аналіз правового регулювання
мовного питання в Україні свідчить про необхідність якнайшвидшого
його законодавчого закріплення. Невідкладність вирішення мовного
питання полягає у тому, що воно пронизує усі сфери суспільного
життя, а тому неврегульованість та неточність, яка панує нині у
цій сфері, залишає за собою багато розбіжностей, які перманентно
загрожуватимуть суспільною напругою. Ухвалення Закону «Про
освіту» 5 вересня 2017 р. викликало критику не тільки національних
меншин України, а й урядовців країн їхнього походження.
Питання захисту мов в Україні має вирішуватися у правовому
полі на основі Концепції державної мовної політики та Концепції
державної цільової програми на 2018–2028 роки, спрямованої на
забезпечення всебічного розвитку і функціонування української
мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення
єдиного культурного простору України та збереження цілісності
культури та програми її реалізації13.
Серед основних напрямів модернізації державної мовної
політики, спрямованих на пошук національної єдності в цій сфері,
можуть бути такі:
визнання та закріплення ролі української мови як єдиної
державної, обов’язку всіх громадян знати державну мову та
необхідності державної підтримки заходів щодо її поширення у
всіх сферах суспільного життя;
визнання необхідності вільного рівня володіння українською
мовою державними службовцями як невід’ємної кваліфікаційної
вимоги для призначення на державні посади.
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Для вдосконалення законодавчої бази мовної політики
необхідним є:
остаточне прийняття закону України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної» на зміну чинному
Закону 1989 р. «Про мови в Українській РСР», оскільки після
визнання 28 лютого 2018 року Конституційним судом Закону
України «Про засади державної мовної політики» неконституційним утворився законодавчий вакуум;
приведення Закону України «Про ратифікацію Європейської
хартії регіональних мов або мов меншин» у відповідність до
оригінального тексту міжнародно-правового документа, її адекватної інтерпретації. Він потребуює уточнень, по-перше, у частині
адекватного тлумачення терміну «регіональні мови або мови
меншин», а по-друге, у частині внесення до нього положень,
якими б визначалися механізм застосування захисних процедур
Хартії щодо української мови на територіях, де вона фактично є
«меншинною», а українці є меншиною у меншині. Адже Європейська хартія регіональних або міноритарних мов спрямована на
«захист і розвиток історичних регіональних мов і мов національних меншин у Європі». Вона має зберегти мови, яким загрожує
зникнення, та забезпечити повноцінне функціонування, але з
домінантою державної мови, збереження міноритарних мов на
територіях їх поширення. Застосування в Україні цієї Хартії є
проблематичним, про що свідчить досвід таких країн, як Італія,
Франція, Російська Федерація, які підписали Хартію але й досі не
ввели її у дію.
в Україні слід створити належні умови для оволодіння усіма
громадянами української державної мови, а також можливості
вивчення мов Європейського Союзу. Це має стати стратегічним
пріоритетом державної мовної політики.
Водночас наукові розробки демонструють, що вирішення
мовного питання можна значною мірою перемістити в площину
інтелектуальних технологій. У сучасних умовах прогресу інформаційного суспільства, формування елементів «суспільства знань»
особливого значення у справі реалізації мовної політики,
консолідації єдиного сучасного українського гуманітарного простору набуває практичне впровадження напрацювань української

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

313

академічної науки, які пропонують великі можливості для
глибокого інтегрування україномовних комп’ютерних лінгвістичних механізмів в інформаційні технології.
Важливим аспектом політики етнонаціональної єдності залишається проблема формування спільної історичної пам’яті
(символів, міфів тощо), подолання стану «травмованої історичної
пам’яті»14, яка має значний дезінтегративний потенціал. Триває
процес відходу від радянських комеморативних практик. Оглядачі
відзначають відсутність цілісної, розрахованої на тривалий період
і послідовність здійснення Концепції політики формування
історичної пам’яті, спрямованої на зшивання відмінної пам’яті
українських регіонів у єдине загальнонаціональне ціле. Така
Стратегія історичної політики з листопада 2015 р., наприклад,
розробляється в Польщі. Всередині України існують глибокі
світоглядні суперечки з питань історії, а вибіркове конструювання
власної української минувшини провокує проблеми у відносинах
із сусідніми державами. Довкола практик увічнення пам’яті
окремих діячів минулого та загалом формування пантеону видатних
постатей української історії, пам’ятних дат, пам’ятників, практик і
символіки відзначення днів пам’яті та свят тривають важкі суспільні
дискусії. Обговорюється необхідність трансформації декомунізації
у напрямку певної регіоналізації – адаптації декомунізаційної
політики до місцевих регіональних особливостей.
Зараз суспільство, колективна пам’ять переосмислює точки
Тріумфу та Травми (Трагедії) в пам’яттєвому просторі. В останні
роки зчиняється надто великий політичний тиск на науководослідницькій процес стосовно інтерпретації Другої світової
війни, а це ускладнює як внутрішній історичний консенсус, так і
відносини з країнами-сусідами, насамперед Польщею та Російською Федерацією. Проблемою залишається створення спільної
історії з сусідніми країнами, зокрема підручників з історії. У
суспільстві обговорюються засади пошуку міжнаціонального компромісу та подальшої співпраці істориків всередині країни та з
закордонними колегами. Добросусідські двосторонні відносини з
Україною повинні ґрунтуватися на фундаменті, який включає в
себе критичний аналіз історичних подій, пам'ять про жертви і
злочини, прощення і примирення. Критичне осмислення досвіду
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минулого необхідне для розуміння сучасної ситуації та стратегій
подальшого розвитку України.
Формування спільної історичної пам’яті, яка є першоосновою
громадянської самоідентифікації, національної ідентичності та
єдності – багатогранний безперервний процес. На сучасному етапі
суспільного життя, в якому до сих пір неоднозначно трактуються
основні віхи української історії, – наприклад, щодо оцінок
Переяславської ради, діяльності ОУН-УПА, Голодомору-генодиду,
жертв тоталітарного режиму тощо, – конфлікт інтерпретацій минулого, не вирішений на загальнодержавному рівні, стоїть на заваді
громадянської єдності. На часі очищення підручників від негативних нашарувань імперської та радянської доби. Подолання наслідків багатовікового російщення українців не відбудеться «само по
собі», а потребує цілеспрямованої політики з боку центральної та
регіональної влади.
Одним з найважливіших пріоритетів гуманітарної політики, у
тому числі етнонаціональної, є формування спільної історичної
пам’яті українців. Активне осмислення досвіду минулого, політичних, культурних і моральних традицій українського народу
необхідне для розуміння сучасної ситуації та стратегій розвитку.
Історична пам’ять лежить в основі патріотичної свідомості.
Модернізаційні зусилля не матимуть успіху, якщо не буде
враховуватися історичний досвід розбудови державності, створення конституційних засад суспільної організації, самоврядування,
інтеграції до європейського і світового співтовариства.
Державна влада повинна правовими, культурними, організаційними матеріальними засобами сприяти зміцненню історичної
пам’яті. Насамперед тут потрібна цілісна, розрахована на тривалий
період і послідовність здійснення Концепція політики історичної
пам’яті. В її основу мають бути покладені такі основоположні
принципи:
панорамне бачення минулого України, осмислення вітчизняної історії у всіх її виявах, успіхах і невдачах, протиборстві в різні
періоди різних політичних сил та ідеологій, етнічному і культурному розмаїтті, мирній співпраці і конфронтаціях із сусідами. Усе
це має сприйматися як спільна спадщина всього українського
народу;
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до цієї загальнонародної спадщини слід включити історичну
та культурну спадщину всіх етносів сучасної України та народів,
що населяли українські землі в минулому;
до всіх без винятку осіб, подій, явищ, процесів минулих часів
застосовувати об’єктивний, зважений критико-аналітичний підхід
не стільки для вироблення оцінок (похвали чи осуду), а для
виведення повчальних уроків, приклад урахування яких повинні
показати насамперед державна влада та національна еліта;
осмислення власної історії в контексті європейської і світових
цивілізаційних процесів підпорядкувати вихованню поваги до
власної самобутності, унікальності, утвердженню громадянської
свідомості та національної ідентичності, і водночас – вшануванню
загальнолюдських демократичних цінностей і толерантності;
історичну пам’ять використовувати як засіб порозуміння і
примирення всіх суспільних верств; розуміння і відчуття
національної єдності має бути незмірно важливішим, ніж усі
суперечки в питаннях оцінки явищ, подій, персоналій, соціальних,
політичних і релігійних конфліктів минулого.
На кожному новому етапі суспільного життя процес
зміцнення історичної пам’яті вимагає нових зусиль, що
реалізуються в конкретних цілеспрямованих програмах і проектах.
Найбільш масштабне завдання на сьогодні – забезпечення
вільного доступу всіх верств та вікових груп українського
суспільства до першоджерел історичної пам’яті. З цією метою
доцільно:
розробити довготривалу державну програму оцифровування
фондів бібліотек, архівів і музеїв та створити на цій основі
загальнонаціональну електронну історичну бібліотеку;
заснувати телеканал, який би спеціалізувався на питаннях
української історії;
створити динамічну систему друкованої й усної популяризації
історичних знань (популярна і одночасно доступна історична
бібліотека, історичні календарі, біографії визначних постатей
української історії тощо);
надати сприяння історичним, археологічним, літературним,
мистецьким музеям, історико-культурним і меморіальним заповідникам і комплексам у введенні до культурологічного обігу масивів
історико- культурних пам’яток, що зберігаються в запасниках.
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Невичерпні можливості для формування історичної пам’яті,
історичної свідомості й культури історичного мислення має
навчально- виховний процес у загальноосвітній і вищій школі.
Реалізація державної політики у цій сфері передбачає:
підготовку на конкурсній основі стабільних, виважених
підручників з історії України (для шкіл, ВНЗ, широких верств), які
б концентрували увагу не лише на віктимністі минувшини –
лихоліттях, поразках, фізичних та матеріальних втратах, але й на
здобутках українського народу, свідченнях жертовності і єдності в
скрутні часи, сприяли формуванню позитивного образу минулого
України та оптимістичного образу її майбутнього і водночас
унеможливлювали створення негативного образу сусідніх держав і
народів та запобігали б поширенню нетерпимості й ксенофобії, як
це передбачено Рекомендаціями Комітету міністрів і Парламентської асамблеї Ради Європи (2001) 15) «Про викладання історії в
Європі у XXI столітті»; Міжкультурний діалог і образ іншого у
викладанні історії (CM/Rec (2011) 6) і викладання історії в
конфліктних і постконфліктних зонах (Рекомендація 1 880 (2009);
прискорення підготовки багатотомних енциклопедій та довідкових і популярних видань з історії України, історії української
літератури, історії української культури, історії української мови,
історії українського мистецтва; видання Універсальної енциклопедії України;
посилення наукового супроводу підготовки підручників з
історичних дисциплін, утвердження принципу відповідності змісту
програм і підручників найновішим досягненням історичної науки;
модернізацію концептуальних підходів до історичної освіти,
унеможливлених політичного (особливо – ситуативного) замовлення та впливу суб’єктивних чинників (включно зі зміною політичної орієнтації центральних чи місцевих органів влади) на зміст
історичної освіти у загальноосвітній і вищій школі, системі
післядипломної освіти (стандарти, програми, підручники).
Світовим співтовариством доведено, що національна історична пам’ять потребує належної організації функціонування фундаментальної історичної науки. У передових країнах для цього
створені академічні та університетські науково-дослідні установи,
інститути національної пам’яті, реалізуються постійно діючі
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програми комплексних історичних досліджень. У наших умовах
аналогічними заходами могли б бути:
розгортання міждисциплінарних теоретико-методологічних та
прикладних досліджень у сфері історичної пам’яті Україні, які б
визначали критерії історичної свідомості, механізми взаємодії
індивідуальної, групової і колективної історичної пам’яті, сприяли
здійсненню заходів для запобігання конфліктів і подолання непорозумінь між різними соціальними, етнічними, конфесійними і
регіональними групами на історичній основі;
забезпечення умов для вільного розвитку історичної науки, які
б унеможливлювали будь-який політичний чи ідеологічний тиск
на учених з метою перетворення історичного знання на інструмент
маніпуляції, некоректних інтерпретацій джерел, подій і фактів на
догоду тій чи іншій ідеології або політичній силі;
розгортання системних досліджень із всесвітньої (загальної)
історії, інституалізацію цієї галузі історичної науки, пошуки
типологічних паралелей і відмінностей у цивілізаційних процесах
на теренах України та європейському континенті в цілому, осмислення всесвітньої історії під кутом зору вітчизняної, визначення
місця і ролі українства у світовому історичному процесі, що
безсумнівно прискорить інтеграцію держави у європейське і
світове співтовариство;
підготовку і видання багатотомної синтетичної праці «Історія
України», концепцію якої розроблено в Інституті історії України
НАН України.
З метою консолідації суспільства, запобігання суб’єктивізму і
необґрунтованим пропозиціям у справі історичного календаря
потрібно:
виробити і затвердити наукові критерії визначення дат заснування (утворення) населених пунктів, оновити Список історичних
населених місць України, затверджений Постановою Кабінету
Міністрів України від 26.07.01 № 878 і тим самим заперечити
кон’юнктурний підхід до визначення ювілеїв міст і сіл України;
- для уникнення подальшого нагромадження державних і
календарних свят затвердити Єдиний календар державних свят і
пам’ятних дат, порядок складання переліків та відзначення свят, дат
і ювілеїв загальнодержавного, регіонального і місцевого значення.
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Окремо слід відзначити необхідність державної підтримки
масового краєзнавчого руху, що культивує інтерес до історії,
сприяє піднесенню національної свідомості, наповненню
історичної пам’яті близькими для людей місцевими реаліями.
Вагомою сторінкою місцевої історії повинні стати біографії
учасників Революції Гідності, героїв Небесної Сотні та учасників
російсько-української війни. Сьогодні Україні вже не потрібно
шукати героїв у сивій давнині чи навіть столітної давності серед
діячів та учасників Української революцїї. Захист незалежності зі
зброєю в руках відкрив тисячі прізвищ особистостей, які формуватимуть заганонаціональну єдність. Справжня історична пам’ять,
очищена від перекручень, фальсифікацій і містифікацій – найефективніший інструмент для консолідації суспільства, підтримки його
незалежного поступу. Водночас це складова національної безпеки,
міжнародного іміджу держави і української нації.
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ЕТНОПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ
СПІЛЬНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ КОНСОЛІДАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
На переломному етапі розвитку України актуалізувалися питання національної ідентичності. Однак закладений у національнодержавницькій парадигмі об'єднуючий потенціал виявився слабким для того, щоб політична нація стала вагомим конструктом
ідентифікаційного поля.
Особливості ідентичності громадян у контексті перспективи консолідації суспільства.
Останні роки стали критичними для влади, дестабілізація
стала постійним компонентом політичного життя. Ціннісний
конфлікт, зумовлений особливостями розвитку українських територій та спільнот у різних цивілізаційних системах, зумовив те, що
ідентифікаційні процеси відбуваються на фоні несумісності
основоположних цінностей. Спостерігається асиметрія орієнтацій,
амбівалентність ціннісних настанов, конгломератний характер
партійної системи – симптоми суспільної «драми непорозуміння»,
наявність локальних різновидів соціокультурних ідентичностей.
Феномен громадянської ідентичності розмивається, стратегія консолідації закінчується на рівні владних кабінетів.
Пусковими механізмами, що активізували суперечності на
основі зіткнення ідентичностей та відчуження протилежних
ментальних матриць, стали мовний фактор, протилежні ціннісносвідомісні матриці, несумісні константи національної пам’яті.
Вражаюче розмаїття культурних, соціальних і навіть цивілізаційних норм сучасної України перетворилося на джерело постійної
акцентуації діаметрально протилежних орієнтацій та поляризації
українського суспільства, що вкрай негативно позначилося на
процесі колективного конструювання образу власної національної
спільноти та спричинило кризу ідентифікаційного поля українського
соціуму. Спекуляції на тему соціокультурних відмінностей та
цивілізаційних розломів спровокували міжрегіональне відчуження й
штучне нагнітання сепаратистських тенденцій в українському
суспільстві, що загрожує національній безпеці та територіальній
цілісності України.
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Українська політична нація утворюється на тлі «зіткнення»
ідентичностей, їх дифузії і взаємодії. Пошук спільних соціокультурних маркерів є проблематичним з огляду на вплив наслідків
різного історичного минулого, геополітичних факторів, проблеми
слабкості інститутів громадянського суспільства. Провідною
тенденцією останніх десятиліть стало зменшення ролі етнокультурних стереотипів та зростання ваги світоглядних маркерів у
самоідентифікації сегментів соціуму. Це, з одного боку, відкриває
шлях до формування цілісного національного організму на
громадянській основі, а з іншого – створює небезпеку політизації
етнічності, використання етнічних маркерів ідентичності як
засобів групової мобілізації в політичній конкуренції.
Питання спільної ідентичності громадян залишається на
порядку денному. За результатами соціологічного опитування,
проведеного центром О. Разумкова у вересні 2018 р., близько 40%
опитаних висловилися за те, що «країна має визначити власний
шлях розвитку та спиратися виключно на свої ресурси» 1.
На початку 2000-х років олігархічні групи використали
латентний конфлікт ідентичностей, пов'язаний з процесом формування політичної нації. Тим самим влада спровокувала силовий
сценарій вирішення конфлікту ідентичностей у 2013–2014 рр.
Можна сказати, що карта ідентичності була спочатку розіграна
олігархічними кланами у внутрішньополітичній боротьбі, а з
часом стала предметом торгу на геополітичному ринку.
Події передостанніх років спричинили деякі зміни традиційної
ментальної матриці українського суспільства. Присутні чинники,
що гальмують процес формування спільної громадянської
ідентичності серед них:
- конфлікт ідентичностей (актуалізація регіональних субідентичностей, з протилежними ціннісними домінантами);
- формування «ми /вони» взаємодії в соціокультурному
просторі;
- недостатній рівень розвитку вітчизняної культури, слабка
динаміка формування історичної пам’яті, пасивність взаємодії
державних і громадських чинників у сфері національнопатріотичного виховання;
- вплив глобалізаційних процесів (уніфікація, масовізація
культури та ін.);
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- наявність маркерів пострадянської ідентичності;
- особливості ментальної карти українського етносу
(індивідуалізм, конформізм);
- посиленням процесів «відторгнення», актуалізація «іншування».
Ідентифікаційна матриця українського соціуму характеризується
своєрідними етнічними кордонами; наявністю як дисперсних, так і
компактних етнічних груп, що в поєднанні з критерієм чисельності
зумовило неможливість впровадження національно-культурної чи
національно-територіальної автономії; дискримінаційним статусом
мови кількісно переважаючого українського етносу; консервацією
«асиміляційної інерції» етнічної меншини – росіян; диспропорцією
в розміщенні продуктивних сил у регіонах з домінуючою
культурою (мовою) певної національної меншини.
Упродовж передостанніх років в атмосфері загальної відчуженості зростала вага територіальних ідентичностей. Відчуваючи
розчарування у прокламованих радянською владою універсалістських (колективістських, інтернаціоналістських) цінностях,
деякі громадяни «почали розглядати етнічну й регіональну
ідентичність як компенсаторну, таку, що забезпечує відчуття
співпричетності до якоїсь конкретної, більш-менш чітко окресленої у соціальному просторі спільноти. Багато хто, навпаки, зберіг
прихильність до досить глибоко закоріненої внаслідок радянської
ідентичності»2. З огляду на сказане український соціум можна
розглядати як біполярний. Перший віддає перевагу національній
ідентичності, а другий – регіональній.
Пошук об’єднавчих доктрин породив нові лінії розмежування.
В його основі глибока синкретичність України, зумовлена її
існуванням на межі між західною і євразійською цивілізаціями.
Держава Україна формувалася на перетині різноспрямованих
цивілізаційних впливів, ментальних настанов, ареалів потужного
імперського тиску.
Лімітрофне становище України між євразійською та європейською формулою розвитку стало причиною неоднозначності
перебігу процесу націєтворення і визначило ставлення до нього
геополітичних акторів. Незалежна Україна стала лімітрофом для
Росії і НАТО, не визначившись чітко зі своїми власними
пріоритетами, не створивши власного національного проекту,
внаслідок чого опинилася у ситуації економічного регресу.
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Сформована модель ідентичності виконала свою роль у
«легітимації постання української держави як результату самовизначення українського народу», але сьогодні вона не повністю
задовольняє вимоги національно-державного будівництва3. Сучасні реалії життя країни вимагають зміцнення ідентитетів, які мають
сприяти консолідації суспільства, здатного відповісти на геополітичні виклики, здійснити економічну, соціальну й політичну
модернізацію. Йдеться про перехід від ретроспективної до
перспективної (інклюзивної) моделі ідентичності, яка унеможливлює взаємні претензії, зумовлює конструктивний діалог в рамках
проекту формування єдиної нації.
Несформованість громадянської ідентичності проявляється
зокрема зовнішньополітичною невизначеністю країни. Перебуваючи на межі західної та східної цивілізацій, Україна не визначила
чіткий зовнішньополітичний курс і стала полем змагання
глобальних гравців. Аналіз соціологічних опитувань дозволяє
припустити, що зміна ціннісної матриці соціуму впливає й на
зміну ідентитетів його представників. Це демонструють опитування,
зокрема, проведене Центром О. Разумкова ще у лютому 2012 p., на
запитання «Який напрям зовнішньої політики має бути пріоритетним
для України?» – 36,7% респондентів – «за відносини з країнами
ЄС»; 31,0% – « за відносини з Росією»; 8,1% – «з іншими країнами
СНД»; 3,3% – « з іншими країнами», 1 % – «за відносини з СШ»;
19,9% – «важко відповісти». Дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова в квітні 2016 p., засвідчує про
поступову зміну зовнішньополітичних орієнтацій українців.
Найчастіше (45,5%) громадяни визнають головним зовнішньополітичним пріоритетом відносини з країнами Європейського Союзу.
Позитивну відповідь на питання щодо вступу до Європейського
союзу дали 49,7% опитаних. У випадку проведення референдуму,
щодо вступу в НАТО за вступ збиралося проголосувати 44%
опитаних, проти – 38% (у 2015 р.: за 43%, проти – 31%). Найбільш
оптимальною для гарантування національної безпеки названа
позаблокова модель: 2012 р. 37%, у 2016 р. 32, 8%4. Ідея європейської інтеграції може стати консолідуючою для всіх сегментів
суспільства за умови вирішення проблем нерівномірного
соціально-економічного розвитку регіонів, зростання рівня
добробуту та соціальної захищеності громадян.
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Процес становлення спільної громадянської ідентичності
розпорошує протиставлення матриць ідентичностей, кожна з яких
прагне статусу загальнонаціональної. Перша – проєвропейська
ідентичність, яка впроваджує європейські демократичні цінності
та інтеграцію з Європейським союзом. Друга – проросійська
ідентичність, яка на тлі недостатньої актуалізації громадянської
ідентичності частково зумовила відцентрові та сепаратистські
тенденції на Сході та Півдні, сформувала сприятливе підґрунтя
для російської інтервенції в Криму, окремих районах Донецької й
Луганської областей. Разом з тим, за умов прямого збройного
протистояння проросійські ідеї значною мірою втратили свою
привабливість для більшості місцевого населення.
Складний свідомісний злам триває в усіх сферах. Так, близько
третини населення (32%) сприймає систему цінностей незалежної
Україні; не сприймає цю систему цінностей значна частка (44%)
опитаних (24% - не визначилися). Тих, хто «сприймає систему
цінностей незалежної України», найбільше в західних областях
15%, у Центрі – 8%, у Півдні 10%, на Сході 5%, Донбасі – 4%5.
Можна припустити, що в Україні наявні матриці східної та
західної ідентичності.
Особливостями
східної
та
західної
ідентичностей
українського соціуму є:
- східноукраїнська ідентичність: креольство у культурі,
компрадорський капітал в економіці, совєтизація свідомості,
панування історичних міфів про «Русь – колиску трьох народів» та
про «возз'єднання» України з Росією як акт історичної справедливості; міфи про Донбас, якій «усіх годує» («донецьке чудо»),
про праворадикальний націоналізм населення Заходу ідентичності,
міф про бандерівщину, зовнішньополітична орієнтованість на
Росію (переважно, разом з Україною);
- західноукраїнська ідентичність: вірність національній мові
і традиції, актуалізація національного капіталу, неприйняття
комунізму, міф про споконвічну окремішність та боротьбу за
незалежність України, ставлення до Донбасу та південно-східних
областей як до української зрусифікованої території.
Як у країні в цілому (84%), так і в окремих регіонах (Захід –
96%, Центр – 91%, Схід – 82%, Південь – 74%), переважна
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більшість населення ідентифікує себе з українською культурою.
Неоднозначністю культурної ідентифікації відрізняється Донбас:
близько половини (49%) зараховують себе до української культурної ідентифікації, 30% до російської культурної ідентифікації,
5% до іншої (16% не визначилися)6. При цьому з українською
культурою ідентифікують себе респонденти молодого віку, що
свідчить про збільшення ваги загальнонаціональних цінностей у
ціннісно-свідомісній матриці суспільства.
Наявні регіональні розбіжності у ставленні українців до
західноєвропейських і східнослов’янських ідентитетів: на ціннісний контекст Європи орієнтуються – 30% громадян на Заході
країни, 18% в Центрі, 13% на Півдні, 14% на Сході, на Донбасі 4%.
Для більшості населення близькі цінності східнослов’янських
країн – на Заході 13%, в Центрі 20%, на Півдні 12%, на Сході 27%,
на Донбасі 30%7.
Отже, в країні наявна ціннісно-свідомісна дихотомія: одна
частина соціуму – орієнтована на європейські цінності; інша –
артикулює виключно примат держави замість свободи. В
соціокультурному просторі наявні два контрверсійні дискурси, дві
соціокультурні парадигми та два ментальних коди, що зумовило
сегментованість суспільства.
Політизація регіональних, етнічних, міжконфесійних відносин, проблем вживання мови на тлі ціннісного розколу
перетворила традиційну відмінність російськомовних і україномовних регіонів країни на технологію маніпулювання масовою
свідомістю. Упродовж двох останніх десятиліть карта регіональних відмінностей цілеспрямовано розігрувалася українським
політикумом, спекуляції на цю тему взяли на озброєння міжнародні актори, які прагнули утримати Україну в орбіті своїх
зовнішньополітичних інтересів. Військовий конфлікт на Сході
видається логічним результатом цього глибокого культурного і
політичного поділу українського суспільства.
Події весни 2014 р., реальна загроза втрати територіальної
цілісності й суверенітету за короткий час переформатували модуль
ціннісних пріоритетів. В регіоні, який опинився в епіцентрі
гібридної війни, процес набув форми «луганського синдрому»,
який формувався десятиріччями: місцеві мешканці не іденти-
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фікували Росію як загарбника, пов'язуючи саме із нею розвиток
регіону. Агресивні дії «старшого брата» в умовах військового
конфлікту мобілізували внутрішні ресурси українського суспільства. Як цілком слушно зауважує Я. Грицак, «Питання зараз стоїть
не про те, чи зникне Україна, а якою вона буде»8. Відповідь на це
питання слід шукати на шляхах застосування тих соціокультурних
практик, які зміцнюватимуть підвалини громадянської злагоди.
Війна спровокувала кристалізацію спільної ідентичності та
національної свідомості. Події на Донбасі виступили потужним
каталізатором самоорганізації громадян. Масштабності набули
візуальні, вербальні та ідейні інструменти висловлення громадянської позиції. Масове використання державних символів візуально
актуалізувало пріоритети українськості, підвищило відчуття національної гордості. Не буде перебільшенням твердження, що
соціальні мережі в подіях весни–літа 2014 р. стали найпотужнішим
інструментом самоорганізації та консолідації суспільства. Так,
опитування Центру ім. О. Разумкова у березні 2017 р. показало, що
на той час кількість громадян – прихильників державної
незалежності України сягнула 91%. Цей показник на 11% більший
порівняно з результатом 2013 р., коли за державну незалежність
висловилися 80% респондентів9.
Важливим показником соціального розвитку українського
суспільства є кількісні зміни показників громадянської та інших
самоідентифікацій дорослого населення. Чим ширшою є спільнота,
з якою ідентифікує себе людина, тим ширшим може бути поле її
активності, інтересів. У межах країни таким ідентитетом є маркер
«громадянство». Найчастіше респонденти вважають себе саме
громадянами України (95%), на другому місці – локальна ідентифікація ( як жителя села, району і т. ін.), на третьому – регіональна
(11%)10. Вагаючись між різними спільнотам, більшість респондентів ідентифікують себе громадянами України, хоча така
ідентифікація меншою мірою притаманна жителям Східного
регіону (52%) та Донбасу (45%), хоча і там вона переважає.
Локальна та регіональна ідентичність переважає серед етнічних
росіян – частка тих, хто ідентифікує себе, насамперед, з регіоном
чи поселенням, серед них становить 50%; частка тих, хто називає
себе громадянином України, становить 34% (серед етнічних
українців, відповідно, 31% та 62%)11. Із судженням «Я є громадя-
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нином України» абсолютно згодні 97% жителів Західного регіону,
96% – Центру, 95% – Півдня , 91% – Сходу, 89% – на Донбасі.
Членами місцевої громади найчастіше вважають себе жителі
Західного 64% регіону, тоді як на Сході – 40%, на Донбасі – 45%12.
Як показують результати дослідження, 27% опитаних вважають
себе громадянами колишнього СРСР. Найбільший показник
«радянської ідентифікації» у жителів Південних регіонів – 48% та
Сходу – 41% 13. Отже, опитування засвідчило, що український
соціум об’єднує почуття й усвідомлення пріоритетності громадянства України, яке для жителів всіх регіонів має виразно більшу
значущість, аніж особистісні самоідентифікації.
Жителі Західних областей (Львівська, Івано-Франківська,
Рівненська), порівняно з українцями інших регіонів, продемонстрували найбільш прихильне ставлення до Української держави:
«дуже близька» для понад 80% (на Сході – 50%, на Донбасі – 48,
загальноукраїнський показник – близько 80%)14. Водночас позитивне ставлення до держави зближує мешканців регіонів та не
розділяє їх за лінією Схід-Захід.
Події останніх років істотно вплинули на формування громадянської ідентичності. За самооцінками респондентів (52% жителів Сходу, 90% – Заходу) найбільшою мірою почуття патріотизму
посилили героїзм українських військових, волонтерів, добровольців в боротьбі проти російської агресії, сепаратистських рухів –
71%, анексія Криму, російська агресія проти України – 55%,
Майдан – 50%15. Рівень патріотизму громадян високий: дві третини опитаних (67%) вважають себе патріотами країни, тільки 10%
відповіли негативно. Майдан став каталізатором почуття патріотизму у більшості жителів Західного і Центрального регіонів
(відповідно, 77% і 56%), і відносної більшості опитаних Донбасу –
41,5%. Серед мешканців Південного регіону навпаки Майдан
зменшив почуття патріотизму (22%). Отже, російська агресія
«стимулювала зростання громадянського усвідомлення» патріотизму: позитивно відповіли – 76% опитаних на Заході, 30% – на
Сході; підвищила «готовність захищати суверенітет та державну
цілісність України»: 31% опитаних «готові захищати країну»16.
Результати соціологічних досліджень показують, що в умовах
внутрішньополітичної нестабільності та зовнішніх загроз
територіальній цілісності країни в суспільній свідомості відбулися
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суттєві зрушення щодо контраверсійних питань (мови, геополітичних орієнтацій, національної самоідентифікації), які тривалий час
лишалися «яблуком розбрату» для українського суспільства. Хоча,
як зауважив Є. Головаха, українське суспільство вийшло із «драми
невизначеності» та ввійшло у «трагедію визначеності»17, нова
соціально-психологічна якість соціуму може стати потужним
стимулом як мобілізації, так і радикалізації громадян.
В умовах прямої загрози існуванню держави чільне місце
посідає питання консолідації, визначальним трендом якого є брак
інтегруючих ідентитетів. Як цілком слушно зазначали автори
аналітичної доповіді «Суперечності ідентичностей в Україні та
шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської
консолідації української нації», «постання незалежної України
підштовхнуло до переосмислення ідентитетів на різних рівнях: від
глобального до регіонального і локальних»18.
Суттєвим чинником конфліктності українського суспільства
стали «ігри з ідентичністю». Йдеться про маніпулювання штучно
актуалізованими маркерами ідентифікації – етнічним, регіональним, конфесійним, мовним тощо. Втім, «ігри з ідентичністю» – це
не лише результат активізації регіональних політичних і
культурних еліт, що прагнули «відокремитися від центру та отримати більше владних повноважень»19. Цьому сприяли об’єктивно
існуючі причини: ослаблення впливу держави на суспільне життя,
поступове згортання соціальних програм, дерегуляція соціальноекономічних процесів. Громадянське суспільство компенсує такий
стан створенням нових горизонтальних соціальних зв’язків та
мереж. У той же час послаблення загальнонаціональних зв’язків
провокує послаблення відчуття спільності у сегментів соціуму.
Регіональна поляризація політичних уподобань зумовила
«дифузний» стан ідентифікації значної частини соціуму, його
готовність ототожнювати себе то з одним, то з іншим ціннісносимволічним ядром»20. Істотною загрозою утвердженню спільної
громадянської ідентичності, єдності країни є спроби українофобських сил актуалізувати ідеї федералізації України. Особливу
небезпеку становив той факт, що в умовах, коли регіональна
ідентичність для багатьох важила більше, ніж їх належність до
єдиного цілого народу України, ідея регіоналізму опинилась в
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руках тих сил, які не були зацікавлені в інтеграції українського
суспільства. З початком конфлікту на Сході вона набула форми
«прихованої федералізації». Так 21 лютого 2017 р. на брифінгу
СБУ було оприлюднено факти про антиукраїнську діяльність
групи осіб, яку очолював керівник громадської організації
«Донбаське земляцтво міста Києва» А. Будяк. Контактуючи з
російськими спецслужбами, він та інші особи здійснювали
системні цілеспрямовані заходи з дестабілізації ситуації в Україні.
Члени цієї організації обговорювали організацію проведення в
парламенті «круглого столу» щодо надання особливого статусу
Запорізькій області, планували проведення проплачених кураторами
з РФ заходів щодо федералізації, підготували подання законопроекту
«Про забезпечення державної підтримки заходів з розвитку,
популяризації та захисту російської мови»21. Для втілення своїх
намірів вони організували проект «Українська федерація»,
ініційований лідерами ГО «Український вибір», та колишнім
помічником міністра освіти Д. Табачника П. Золотарьовим.
Принагідно зауважимо, що федеративна побудова держави
стає принципом територіального самовизначення, коли територія
набуває автономії, впроваджуються демократичні засади
місцевого самоврядування, а головне, не загрожує руйнацією
держави. Ані Крим, ані Донбас не відповідають цим критеріям.
Справедливо зазначає Г. Чижов: «Парадокс полягає в тому, що
саме децентралізація є найкращою альтернативою тієї міфічної
федералізації України, до якої апелювали, закликали сепаратисти в
Донецьку і Луганську, та їхні російська покровителі»22.
Зараз у фокусі вітчизняних політичних дискусій перебуває
проблема децентралізації, розширення повноважень регіонів. Бажання розширити повноваження своїх регіонів у складі унітарної
України виявила більшість жителів Південного заходу 61%,
Нижнього Придніпров’я 60%, Причорномор’я 60%, Слобожанщини 42%. Розширення повноважень свого регіону найбільше
підтримують в Галичині 70% опитаних. У решти регіонів
суспільна думка виявилася навпіл поділеною між тими, хто бажає
залишити своєму регіону нинішні повноваження, й тими, хто
прагне їх розширення. По Україні відповіді респондентів на
питання «бути їх регіону в складі унітарної України з існуючими
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повноваженнями чи «бути у складі унітарної України з
розширеними повноваженнями» співвідносяться як 33% і 45%23.
Крім того, близько 5% опитаних виявили прихильність ідеї про
відокремлення від України регіону свого проживання. З них лише
3% висловилися за незалежність свого регіону проживання.
Найбільше за відокремлення від України висловилися на Донбасі –
34%. Це дозволяє говорити, що для більшості донбасівців
сепаратизм неприйнятний. Оптимізму надає й те, що близько 60%
зазначили, що «Донбас має залишитися в Україні» (з них – 30% за
статус «автономного округу у федеративній Україні»)24. Опитування підтверджує вплив на соціально-політичні цінності суспільства
агресії Російської Федерації проти України. Збереження регіональної та локальної ідентичності поєднуються з неприйняттям ідеї
федералізації України, яку респонденти найчастіше називають
чинником роз’єднання та дезінтеграції країни» (33% опитаних)25.
Події передостанніх років, потужні за наслідками геополітичного та ціннісного впливу, спричинили підвищення значення
ідентитетів регіональних спільнот. Зріз політичної культури,
ментальної карти, ціннісних стереотипів соціуму регіонів показує,
що регіональні відмінності «ментальних колоритів» штучно
поглиблені у радянський період під час політики денаціоналізації
та русифікації. Ці практики меншою мірою позначилися на
західних регіонах країни, мешканці яких протистояли радянізації
та зберігали власну ідентичність. Регіональні відмінності, які
зумовили різні зовнішньополітичні пріоритети, сприяють
регіоналізації свідомості та зміцненню ролі регіональної ідентичності порівняно із громадянською.
На жаль, питання сепаратизму в Україні перейшло із розряду
гіпотетичних до розряду практичних проблем держави. Це відбувається у крайніх проявах, військових діях, окупації та анексії
частини території незалежної країни. Сьогодні питання проявів
сепаратизму є одним з ключових в контексті регіональної ідентифікації. Для України сепаратизм є реальною загрозою
національній безпеці та територіальній цілісності. Тенденції
прояву сепаратизму існують у деяких регіонах. Прояв сепаратистських рухів за активної підтримки та участі іншої держави ми
спостерігаємо у Криму та на Сході України.
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На жаль уявні та реальні прояви сепаратизму існують не
тільки у східних, а й у західних регіонах країни, зокрема в
Галичині. Загалом, серед населення краю не користуються підтримкою політичні сили, які сповідують етнорегіоналізм. Вагомим
прикладом такої позиції стали результати виборів 2015 р., в яких
вперше брала участь Українська галицька партія. Протягом
виборів ця «ратушна партія» зуміла висунути тільки 15 з 84
необхідних кандидатів до Івано-Франківської обласної ради. А за
підсумками виборів, партія набрала тільки 0,65% голосів
виборців26. Однак феномен галицької осібності існує. Він проявляється ментальними особливостями – схильністю до порядку,
відданістю народним традиціям. Власне історично галичани
близькі до Центральної Європи. Для краю розпад СРСР став
шансом втілити свій проект державотворення України. Протягом
2004–2014 рр. місцевий соціум наполягав, що модель нинішньої
України є далекою від галицького ідеалу27. Усвідомлення нереалізованості євроінтеграційних прагнень спричинило й невизнання
результатів виборів як 2004 так і 2014 рр. Як показують
опитування, галичани орієнтуються на життя в Європі. Це
найвищий рівень євроінтеграційних орієнтирів в країні. «За життя
в об’єднаній Європі» висловились 50% опитаних галичан (2012 р.),
68 % (2017 р.). У «об’єднаному союзі Росії, України, Білорусі,
Казахстану» – 2% галичан (2012 р.), 1,4% (2017 р.)28.
В останні роки громадянином України ідентифікують себе
68% опитаних галичан, а власне європейцями 2 %29. Дані певною
мірою підтверджують тезу Я. Грицака про те, що «бути галичанином – означає бути вкрай знаціоналізованим, не лише свідомим
своєї національної ідентичності, але й вважати її за центральну
вісь, навколо крутиться весь світ»30. Нарешті зазначимо, що
відповіді про пріоритети та самоідентифікацію галичан більшою
мірою корелюють із відповідями опитаних мешканців Західної
України в цілому. Це стосується й відповідей на запитання щодо
спільного між жителями Сходу і Заходу України. Позитивно
висловились «Більше спільного» близько 65%, «більше відмінного» –
35%31. Отже, на сьогодні зовнішньополітичний та ментальний
чинники не дозволяють стверджувати про актуалізацію
сепаратистських настроїв жителів Галичини. Водночас зали-
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шається чинник невдоволення ситуацією в країні, що потенційно
може спричинити прояви сепаратистських тенденцій де-факто.
В умовах військового протистояння в країні почав формуватися консенсус щодо вибору на користь саме європейської
інтеграції. Але на фоні суперечностей довкола Угоди про
Асоціацію цілком можливою є активізація деяких сил, які
пропагують самостійну інтеграцію Галичини до ЄС (наприклад,
Європейська галицька асамблея). На думку її голови В. Павліва,
регіон має стати «локомотивом змін в країні»32. У свідомості
населення Галичини досить глибоко закоріненим є автостереотип
«українського П’ємонту» і претензії на роль головного «ретранслятора української національної ідеї». Справедливості заради
зазначимо, що ідеї галицької окремішності час від часу появляються у медійному форматі. Ідеї федералізації країни пропагує
керівник громадської організації «Інститут західноукраїнських
студій» О. Хавич, який ратує з «асиметричну федерацію» України
. Не дивлячись на такі прояви, Т. Возняк влучно зазначає, що
галицький сепаратизм – не більше ніж кабінетна гра, а за цією
грою він бачить вплив Росії, елемент з плану В. Путіна. Він пише:
«Галичани люблять поестетствувати в затишних кафе і представляти з себе великих галицьких сепаратистів, але це …кабінетна
гра»33. Можна припустити, що існування регіональних спільнот із
власною ідентичністю не становить загрози територіальній
цілісності держави, і реальними іони стають, коли провідником
ідеї відокремлення стає регіональна еліта.
Варте уваги, що російська агресія, заохочення та підтримка
регіонального сепаратизму та іредентизму зумовили суттєві зміни
у прихильності українців до певних політичних уподобань і
цінностей. Так, загострилася проблема децентралізації та розширення повноважень регіонів. Відображенням суспільної думки
стало опитування про сприйняття українцями адміністративнотериторіальної перспективи34. Тих, хто підтримує нинішній статус
свого регіону в державі, найбільш мешкає в Галичині – 70%. За
розширення повноважень своїх регіонів у складі унітарної України
показала більшість опитаних Південного Заходу 61,5%, Причорномор'я 60% та Слобожанщини 43%. Загалом в Україні
відповіді на питання щодо «існування регіону в складі унітарної
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України» (з існуючими повноваженнями чи з розширеними
повноваженнями) становлять відповідно 33% та 45%35.
Цікавим є факт, що лише 4,8% опитаних виявили
прихильність ідеї про відокремлення власного регіону від України.
За незалежність свого регіону висловилися тільки 3% з них. Тільки
на Донбасі (Донецька область) 34,6% висловились за відокремлення від України, і майже 15% – за приєднання до іншої держави.
Показово, що на Донбасі виявилося найбільше противників
відокремлення Галичини від України 58%, хоча 30% – за «статус
автономного округу у федеративній Україні36. Таким чином, для
більшості соціуму Донбасу сепаратизм неприйнятний як до
власного, так і до інших регіонів.
Звертаючись до новітнього досвіду автономізму, варто згадати
закарпатський «русинський сепаратизм». Русини є субетносом
української нації з наявною дихотомією загальноукраїнськоїмісцевої самосвідомості. Сьогодні на Закарпатті спостерігається
активізація русинського громадсько-політичного руху. Русини
Закарпаття не мають власної політичної партії, але разом з тим на
території області діє ціла мережа їх громадських організацій та
спілок37. А лідери русинського руху, зокрема М. Бобинець, виділяють два окремих напрями «політичного русинства» –
проросійський та проєвропейський .
Проросійський напрям «політичного русинства» (лідери –
Д. Сидор, П. Гецко) вимагає визнання окремої «русинської
національності», надання автономії регіону Закарпаття. Так,
П. Гецко у березні 2015 р. від «імені русинського населення та
русинських організацій» звернувся до президента РФ, надати
автономію регіону, ввести на Закарпаття «миротворчі сили»38.
Проєвропейський напрям є більш чисельним і саме з ним
ідентифікують себе лідери русинського руху. До організацій
русинів «проєвропейського спрямування» на Закарпатті належать
«Крайове Товариство Підкарпатських Русинів», «Русинський
край», Закарпатське обласне культурологічне товариство ім.
Духновича», «Сейм підкарпатських русинів» та інші. Серед лідерів
русинського руху М. Бобинець, Ю. Продан, Є. Жупан, М. Староста, М. Алмашій, С. Сікора та інші. Втім, метою проєвропейської течії також є законодавче визнання окремого етносу «русин».
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Приміром, 7 березня 2007 р. Закарпатська обласна рада
ухвалила рішення про визначення національності «русин»,
посилаючись на їхню кількість (10183 осіб згідно Всеукраїнського
перепису населення 2001 р.) Крім того, представники русинського
руху насаджують ідею визнання окремої національності державою
шляхом громадського та медійного впливу. Лідери «проєвропейського» вектору апелюють до результатів референдуму 1991 р.
щодо автономії, який був проведений на Закарпатті за підтримки
правлячої на той час КПУ. Сьогодні провідники русинського руху
використовують законодавчі ініціативи щодо питання запровадження національно-територіальних автономій в Україні. Зокрема, 5 жовтня 2016 р., голова обласної спілки громадських
організацій «Народна рада русинів Закарпаття» Є. Жупан заявив,
що «формування територіальної автономії для кримськотатарської
меншини та ігнорування таких ініціатив у Закарпатті, щодо
автономних прав закарпатських русинів, носитиме дискримінаційний характер»39.
Конфліктний потенціал містить в собі також ініціативи
угорської меншини Закарпаття щодо утворення на її території
угорського автономного національно-територіального округу.
Угорська меншина представлена на політичній арені Закарпаття
насамперед в місцях свого компактного проживання. Угорці
відверто демонстрували своє прихильне ставлення до ідеї
автономії Закарпаття у складі України. З певними застереженнями,
гасло автономію можна розглядати як точку ситуативного дотику
угорської громади із русинським рухом. Автономістські настрої
угорців Закарпаття підтримуються в Угорщині. Її уряд політично,
матеріально та гуманітарно підтримує закарпатських угорців та не
відкидає ідеї створення територіально-культурної автономії у
Закарпатській області. За це виступають політичні партії угорців –
Товариство угорської культури Закарпаття – Партія Угорців
України (КМКС), а також Демократична партія угорців України
(ДПУУ). Хоча обидві партії формально мають статус всеукраїнських, їхня діяльність та співпраця зосереджена виключно в місцях
компактного проживання угорців.
За інформацією Центру культур національних меншин
Закарпаття, в Україні діють такі угорські організації: Товариство
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угорської культури Закарпаття; Демократична спілка угорців
України; Товариство угорської інтелігенції Закарпаття; Закарпатське угорськомовне наукове товариство; Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття; Форум угорських організацій Закарпаття;
Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство; Закарпатське
угорське товариство працівників охорони здоров’я; Закарпатська
угорська асоціація скаутів; Спілка угорських журналістів Закарпаття; Закарпатське угорськомовне товариство студентів та
молодих дослідників та ін. В регіоні відбувається активний
угорський ідеологічний наступ, встановлюються пам’ятники
угорським діячам, угорські прапори на державних установах у
місцях проживання угорців, самовільно перейменовуються міста
(Ужгорода на Унгвар у деяких публікаціях ЗМІ)40. Деякі угорські
засоби масової інформації ведуть активну агітацію за повернення
регіону до Угорщини та підтримують політичне русинство.
Ключовими напрямами діяльності угорських організацій є
просвітницькі та культурні напрями. На Закарпатті створено
винятково комфортні умови для задоволення мовних, освітніх та
культурних потреб угорської громади. Тут діє близько 100 шкіл та
більше 70 дошкільних закладів з угорською мовою навчання. В
університетах регіону створені групи з угорською мовою
викладання (Мукачівський державний університет, філія Київського славістичного університету, Ужгородський коледж культури і
мистецтв, Берегівський медичний коледж, Мукачівський аграрний
коледж). У м. Берегово працює Закарпатський угорський інститут
ім. Ф. Ракоці. В регіоні наявні 94 бібліотеки (408,3 тис. прим. книг
угорською мовою), 76 клубів (395 колективів художньої самодіяльності), Закарпатський обласний угорський драматичний театр
ім. Д. Ійеша (м. Берегово), угорське відділення Національної
спілки письменників України. В області встановлені понад 60
пам’ятників та знаків угорським політичним і культурним діячам.
Назви більшості населених пунктів прикордонних районів виконані угорською мовою, на якій зареєстровано понад 20 періодичних видань41.
Не дивлячись на широкі можливості в реалізації соціокультурних потреб, представники угорської громади висловлюють
невдоволення щодо законодавчих змін, спрямованих на
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утвердження статусу державної українській мові. Депутат
В. Брензович (голова Товариства угорської культури Закарпаття),
неодноразово заявляв, що законопроекти про державну мову
загрожують системі угорськомовної освіти в Україні, суперечать
Конституції України та Декларації про принципи співробітництва
між Україною та Угорщиною щодо забезпечення прав національних меншин 1991 р.42. Міністр закордонних справ Угорщини
П. Сіярто заявив: «Україна встромила ножа в спину, ухваливши
закон про освіту, який сильно порушує права угорської
меншини»43. Крім того, очільник МЗС Угорщини повідомив, що
«Закон про освіту» суперечить Угоді про асоціацію України з ЄС і
пригрозив її переглянути. З 2017 р. МЗС Угорщини також почало
блокувати зусилля України з інтеграції з Європейським союзом та
НАТО. Так, П. Сіярто неодноразово підкреслював, що це (Закон
про освіту – Авт.) «боляче вдарить по Україні в майбутньому»44.
На сьогодні Угорщина вже тричі блокувала проведення Комісії
Україна-НАТО на рівні міністрів через претензії до мовної статті
українського закону про освіту45.
Стурбована угорська громада проявами ворожнечі з боку
радикально-націоналістичних сил на Закарпатті, що породжують
недовіру між українцями та угорцями. Поширена думка, що у реформуванні виборчого законодавства та переході до пропорційної
системи варто повернутися до ідеї єдиного виборчого округу для всієї
угорської спільноти, який давав би їм право отримати не менше двох
представників у Верховній Раді на чергових виборах 2019 р.
Розмитою є ідентичність мешканців Південно-Східної України, яка вибудовувалася в межах «демонстративної російськомовності», прихильності до російських культурних цінностей,
«залишкової радянськості», орієнтації на російські ринки. Українська національна ідея у масовій свідомості населення цього
регіону не стала переважаючою, а ідентифікаційні процеси тут
зумовлені невдоволенням своїм статусом національної меншини з
боку росіян. Варто нагадати, що деякі області регіону тривалий час
розвивалися поза основним масивом українських етнографічних
земель. Специфіка Південного регіону в значному відсотку
етнічних росіян. Ось чому русифікаторський прес зумовив ефект
денаціоналізації місцевого корінного населення. Крім того,
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соціокультурні проблеми розвитку локальних груп національних
меншин, пропаганда ідеї національної держави, політичної нації
спричинили політизацію етнічності. Вона призводить до непроникності соціокультурних кордонів, ускладненню контактів та
діалогу етносів з другими групами соціуму, що посилює прагнення
утвердити власну ідентичність – «ідентичність протиставлення».
В Одеській області компактно проживає 74 % болгар України
(у Болградському районі – 60,8 %), молдовська національна
меншина чисельністю 123,8 тис. осіб, а також невеликими групами
румуни, роми, гагаузи, поляки, албанці. На території регіону діє
більше 165 національно-культурних товариств46. Негативні тенденції в районі багато в чому зумовлені політикою місцевих еліт,
диспропорцією у балансі інтересів еліти і груп поліетнічного
населення. Протягом багатьох років відцентрові регіональні проблеми набрали небезпечного вигляду. Ситуацію ускладнює інформаційний вплив Росії з територій невизнаної Придністровської
молдавської республіки та автономного регіону Гагаузії. До
найбільш небезпечних проявів такої підривної роботи варто
віднести:
• поширення на півдні Одещини закликів до національнотериторіальної автономії та провокування силової реакції влади
проти громад нацменшин. Проявом інформаційної агресії стало
звернення «болгарської діаспори» до Президента України від
27 червня 2016 р. із вимогою надати територіальну автономію
болгарам в Одеській та Херсонській областях47;
• підготовка та матеріальна підтримка сепаратистських
проектів, приміром, створення на півдні Одещини «Народної ради
Бессарабії». З метою захисту інтересів національних громад
Бессарабії в 2015 р. була вчинена спроба створення «Бессарабської
народної республіки» з представницьким органом «Народна рада
Бессарабії». 16 травня 2015 р. в Одесі відбулася друга конференція
«Народної ради Бессарабії», на якій було представлено законопроект національно-культурної автономії Бессарабського краю48.
Додаткові ризики в регіоні створюють міграції гагаузів та
молдаван через кордон з Молдовою (частка з них була рекрутована російськими спецслужбами для участі у донбаському
конфлікті та пройшли спеціальну диверсійну підготовку в Росії);
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розпалювання міжетнічної ворожнечі шляхом акцій «прямої дії»
(вандалізм, погрози, напади) від імені українських «націоналрадикалів» проти представників національних меншин 49.
Загострює ситуацію на Одещині неприхована проросійська
орієнтація представників «Опозиційного блоку», які ведуть
активну агітацію проти реформи децентралізації та укрупнення
громад. Внаслідок цього поширюється недостовірна інформація
щодо ліквідації Болградського району та розділення болгарської
громади між кількома новими адміністративно-територіальними
одиницями. Головна мета – штучна антиукраїнська мобілізація
меншин50. Це можна пояснити браком комунікації Одеської ОДА з
представниками громад національних меншин півдня області, що
штучно загострило питання. Існують загрози того, що громади
болгар та молдаван виступлять з акціями щодо блокування
ухвалення законів про державну мову. Нагальним також є
з’ясування соціокультурних потреб національних меншин в
Одеській області, що дозволить налагодити діалог без політичних
посередників проросійської орієнтації та унеможливити протести.
Сьогодні на регіональному рівні окреслюються три соціокультурні вектори впливу на процеси консолідації суспільства:
Захід, Схід, Південний Схід. Етнічний вимір в цих географічних
ареалах вимальовується менш виразно. Разом з цим, не можна не
помічати фрагментацію інтересів, цінностей та конфлікт інтересів,
спричинений протилежним уявленням про патріотизм, національні
інтереси, громадянський обов’язок. Вважаємо, що головну лінію
розмежування створює «конкуренція/зіткнення» антагоністичних
ментальних матриць.
Мовна іденичність та мовні практики громадян.
За Конституцією державна мова в Україні одна, проте в країні
вільно функціонують дві (державна українська і російська) з
майже повною відсутністю в деяких регіонах мови-опонента.
Попри толерантність державної мовної політики поступове розширення функцій української мови подекуди супроводжується
негативними суспільними реакціями. А в останні роки деякі міста
проголосили російську мову «регіональною».
В країни питання мови стало постійною темою ідеологічної
риторики різних політичних сил, переважно в період передвиборчих
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кампаній, супроводжується рядом міфів, які впливають на погляди
громадян, зокрема таких, як міф про добровільний перехід частини
українців на російську мову, історичну зумовленість білінгвізму.
міф про суцільну російськомовність Україні («Україна – це майже
Росія») або, навпаки, про розкол україни за мовною ознакою.
Поділ населення на групи за мовно-етнічною ознакою є
зручним підґрунтям для спекуляцій навколо неспівпадіння/несхожості/нерозуміння. Це дозволяє деяким політтехнологам виокремлювати в українському суспільстві нові спільноти з особливими
цінностями. Тобто нав’язується «війна ідентичностей», «зіткнення
ідентичностей», які загрожують соціальними та ментальними
зіткненнями. Зусиллями деяких немудрих ідеологів українське
суспільство штучно ділять на «справжніх»/»несправжніх»/»совків», на патріотів та «росіян українського етнічного походження з
чужою ментальністю»51.
На жаль, сьогодні не тільки актуалізована опозиція
тоталітарного дискурсу «герой /ворог», вона трансформована в
нову опозицію ідеологем «мова/язык». Недобросовісні політики
використовують такі протиставлення для маніпулювання
свідомістю «російськомовних громадян». Українська та російська
мови давно отримали в маніпуляційних практиках власну
«прописку». Оскільки вживання певної мови пов’язане з культурними уподобаннями та світоглядом, це спричиняє небезпеки
розгойдування в суспільстві деструктивних процесів.
Під впливом суспільно-політичних процесів, які сталися в
Україні останніми роками, відбулися певні зміни в мовній
ідентичності громадян. По суті, в суспільстві склалася така ситуація, коли мова стала маркером цивілізаційного вибору.
Поляризація ціннісних орієнтацій українців на західне та й східне
спрямування віддзеркалює мовно-культурні орієнтири соціуму.
Спостерігаються спроби відновити суспільне протистояння на
ґрунті різних альтернатив державної мовної політики. Приміром, у
середовищі угорськомовної громади Закарпаття та румуномовного
населення Одеської області викликало обурення пропозиція
Міністерства освіти і науки України винести поправки до проекту
Закону України «Про освіту» №3491-д 24 (ст. 7) від 04 квітня
2017 р. Представники згаданих національних меншин висловилися
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проти ухвалення змін, внаслідок яких мови національних меншин
будуть прирівняні в статусі до іноземних мов і вивчатимуться
тільки разом з українською мовою в місцях компактного проживання меншини52.
Політизація мовного питання є додатковим чинником поглиблення культурної регіоналізації суспільства. Ясно, що ситуація у
мовно-культурній сфері є своєрідною. І орієнтуватися тут на традиції та моделі інших європейських країн неможливо. З іншого
боку, спрощені підходи у вирішенні питання мови, як правило,
дають зворотній ефект.
В жовтні 2018 р. парламент ухвалив законопроект «Про
забезпечення функціонування української мови як державної» у
першому читанні. Документом пропонується створити Національну комісію зі стандартів державної мови та Інститут Уповноваженого із захисту державної мови. Відповідно до пояснювальної
записки, завданням законопроекту є забезпечення з боку держави
захисту державного статусу української мови як мови
громадянства України; утвердження української мови як мови
міжетнічного спілкування і порозуміння в Україні; функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського
суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної
цілісності, незалежної державності та національної безпеки;
застосування української мови як державної на всій території
України у всіх сферах суспільного життя, а також у міжнародному
спілкуванні та при здійсненні посадовими особами представницьких функцій. Тобто законопроект передбачає розвиток української
мови, як самобутньої мови титульної нації з метою зміцнення
національної свідомості українців, збереження національної
культури, традицій, історичної пам’яті української нації.
Підготовка наведеного закону спричинена дисбалансом в
етнолінгвістичній ситуації в країні. За даними соціологічних
досліджень у 2015-2017 рр. Південь, Схід і частково Центр країни
є російськомовним. Зокрема, протягом 2015-2017 рр. частка
громадян, які вдома спілкуються виключно російською мовою
зросла в Дніпрі та Одесі. Тенденція зменшення україномовного
населення простежується в Ужгороді, де частка респондентів, які
вдома говорять іншою мовою, становить 14 % (найвищий
показник серед міст країни)53.
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Згідно проведених опитувань групою «Рейтинг» та Центру
імені О. Разумкова, хоча більшість респондентів у великих містах
усіх регіонів визнали себе етнічними українцями, Південь, Схід і
частково Центр країни залишаються російськомовним середовищем. Понад дві третини 68% респондентів вважають рідною
мовою українську, 14% російську, 17% – і українську, і російську
однаковою мірою54. У Західному регіоні українська є рідною для
93% опитаних, у Центрі – 84%, У південному – 42%, на Сході –
36%, на Донбасі – 27%. Частка тих, хто вважає рідною мовою
російську, становить відповідно: 2%, 6%, 31%, 34%, 24%, 42%55.
Таким чином, частка громадян, які вважають рідною мовою
українську (а також дві мови одночасно) збільшилася. Це
вплинуло на визнання престижності спілкування українською
мовою 43%56.
Станом на 2017 р. на Заході українською мовою вдома
спілкувалися понад 92 % респондентів. Винятками були Ужгород
(79 %), Хмельницький (76 %) та Чернівці (66 %). У Центрі цей
показник становив від 68 % (у Житомирі до 27 % у Києві та 17 % у
Сумах); на Півдні – 33 %. Спілкувалися вдома переважно
російською на Півдні 50%, на Сході 38% та у Центрі 13%, на
Донбасі 68%57. Саме за мовним показником Донбас суттєво
відрізняється від решти регіонів держави. Так, 52,2 % респондентів Донбасу спілкуються виключно російською, різними мовами в залежності від обставин – 43,1 %. Лише 6% (у 2015 р. 3,2%)
респондентів Донбасу визначили українську мову основною у
родинному спілкуванні. Водночас 54% респондентів Донбасу
однозначно впевнені (ще 28 % – швидше впевнені), що на
громадян, рідною мовою яких є російська, не здійснюється тиск
(лише 2 % респондентів Донбасу вважають, що такий «тиск
існує»58. Отже, попри розгортання збройного конфлікту на території Донбасу, переважна більшість місцевих мешканців звільнених
територій не відчуває загрози своїй мовній ідентичності.
Особливістю ідентифікаційного простору України є явища
біетнічної та множинної етнічності – належність не тільки до
однієї, а одразу до двох або кількох – етнічних спільнот. Якщо
серед етнічних українців моноетнорій 77%, відчувають свою
належність до однієї національності, то серед етнічних росіян –
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лише 39%59. Отже, поряд з біетнічністю або поліетнічністю
присутнє «дистанціювання»/»відмова» від етнічної ідентифікації,
що найбільше характерне для етнічних росіян. Найчастіше
відчувають свою належність одразу до кількох національностей
жителі Донбасу (27%), Південного (24%) та Східного (19%)
регіонів (на Заході та в Центрі – лише по 6%)60. Ці тенденції
свідчать про неоднозначність етнонаціонального простору країни.
Російська мова й сьогодні не втрачає здобутої в попередні
роки ідеологічної функції – бути оберегом певної ціннісної
матриці та політичної культури. Саме тому суттєвим чинником
формування спільної ідентичності є «мовна та культурна українізація суспільства»61. Цей процес має відбуватися на тлі
гарантованого культурного самовизначення меншин. Наявність
гарантій сприятиме подоланню стереотипів та фобій «втрати
ідентичності» російськомовними громадянами, які сприймають
впровадження державної мови в усіх сферах життя як особисту
образу, хоча, у 2017 р. лише 7% респондентів визнали «порушення
права» вільно спілкуватися російською мовою62.
У процесі консолідації суспільства мова титульної нації має
бути основою спільної громадянської ідентичності. Так, державну
підтримку у відродженні української мовно-культурної традиції
підтримують 86% опитаних на Заході, 42% – на Півдні, 63% – в
Центрі, 36% – на Сході, 46% – на Донбасі63. В українському
суспільстві немає консенсусу стосовно збереження культурних
особливостей регіональних та етнічних груп чи культурної
уніфікації. Так само, як немає явної переваги за числом прихильників у дилемі державна підтримка лише української мови і
культури – державна підтримка мов і культур усіх етнічних
спільнот які проживають в Україні.
Серед чинників, що роз'єднують суспільство та спричиняють
громадянську мобільність, присутнє питання подвійного громадянства (Принцип єдиного громадянства (Конституція України ст. 19)
закріплений у Законі України «Про громадянство України» –
Авт.). Досвід окупації Криму, подій в Одесі показує, що подвійне
громадянство може бути інструментом прикриття підготовки
гібридної агресії.
Сьогодні поширеною практикою є «паспортний тиск» Росії на
«співвітчизників» – етнічних росіян або російськомовних. Такі
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кроки стали нормою також для Угорщини, Польщі, Румунії. Так,
відповідно до «Стратегії національної політики Угорщини»64,
керівництво країни вживає активних заходів, спрямованих на
посилення її гуманітарного та економічного впливу на регіони
компактного проживання етнічних угорців шляхом збільшення
фінансової допомоги представникам угорської громади, через
залучення органів регіональної та місцевої влади до реалізації
спільних транскордонних проектів. Для реалізації цієї стратегії
було створено «Форум угорських депутатів Карпатського басейну», «Угорська постійна рада», «Рада угорської діаспори» та
інші65. Саме тому, фінансуються угорські організації Закарпаття,
здійснюються провокації під час перевиборчих кампаній,
проводяться інформаційно-пропагандистські кампанії. Важливим
елементом у діяльності угорських структур є посилена уваги до
питань внутрішньо переміщених осіб з Донбасу, які розселилися в
місцях проживання угорців Закарпаття. За даними партії «Йоббік»,
кількість таких осіб становить близько 16 тис, з яких понад 7 тис –
етнічні росіяни. З першими хвилями переселенців до Закарпаття
було засновано благодійний фонд «Колегія за майбутнє» (голова –
І. Савої, заступник голови партії «Йоббік»). Ця організація демонструє спроби інспірування автономістських настроїв за інформаційної підтримки угорських та російських ЗМІ66.
Неабиякий вплив на населення прикордонних територій
України здійснюється й через надання політичних, соціальноекономічних, культурних прав біпатридам. Тільки за 2012–2013 рр.
8783 українських громадян отримали угорське громадянство.
Громадяни України, які отримують угорське громадянство, часто
змінюють імена, що свідчить про зниження лояльності до своєї
держави, знецінювання ваги громадянських ідентитетів.
Наприклад, лише у 2012 р., за повідомленнями закарпатських ЗМІ,
160 тисяч осіб змінили імена на угорські67. Принагідно зауважимо,
що неврегульоване питання подвійного громадянства – одна з
причин конфлікту з Угорщиною. Перша криза сталася ще в
2014 р., коли прем’єр-міністр В. Орбан у парламенті вимагав
подвійного громадянства та автономії для угорців, які мешкають в
Карпатському регіоні. Питання подвійного громадянства не
зникло з порядку денного в наступні роки. У лютому 2015 р.
Держсекретар з питань національної політики Угорщини
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А. Я. Потапі заявив, що 94 тис. угорців Закарпаття отримали
громадянство Угорщини за спрощеною процедурою. З приводу
цього деякі українські політики висловили занепокоєння, що
Угорщина начебто реалізує на Закарпатті той самий сценарій, який
Росія втілила в Криму68. 1 травня 2016 р. в Україні набув чинності
закон про державну службу, який забороняє подвійне громадянство чиновників. Губернатор Закарпатської області Г. Москаль
доручив звільнити начальника управління освіти, молоді і спорту
Берегівської райдержадміністрації В. Лендєла, якій отримав
угорське громадянство під час перебування на службі. А в жовтні
2018 р. державне агентство Укрінформ оприлюднило відеозапис
видачі угорських паспортів мешканцям Закарпаття в консульстві
Угорщини у Берегові. На тлі угорського прапора лунає присяга на
вірність Угорщині. відео спровокувало загострення нової українсько-угорської суперечки. Однак у відповідь міністр закордонних
справ Угорщини П. Сіярто заявив, що «подвійне громадянство –
це звичайна практика в ЄС, тож українське обурення свідчить, що
Київ несерйозно ставиться до європейської інтеграції та до вступу
в НАТО»69. Ситуація ускладнюється й тим, що відповідно до
положень чинного закону «Про громадянство» простежити
відмовлення від українського громадянства практично неможливо.
Проте поширена практика набуття подвійного громадянства
показує, що в більшості випадків українські громадяни зберігають
обидва паспорти, відкриваючи перед собою широкий спектр
можливостей не тільки соціально-побутового та фінансового
характеру, а й дозволяє проходження військової підготовки в
сусідніх державах70. А це вже один із ризиків національної
безпеки, та як відкриває можливість для участі в акціях проти
власного народу. У цій ситуації слушною є ініціатива Комітету
Верховної Ради України з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин звернутися з проханням до
Венеціанської Комісії про надання експертного висновку щодо
поданого до парламенту України 27 лютого 2017 р. проекту Закону
України «Про громадянство України» (№ 6139)71. Варто
наголосити, що формула громадянства є чинником консолідації
українського соціуму та пов’язана зі стратегією модернізації
країни та культурної інтеграції тощо.
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Таким чином, процес національної консолідації супроводжується суттєвими етнополітичними ризиками. Найбільш
вразливими з точки зору територіальної безпеки є Закарпатська
область, Одеська область, звільнені території Донецької та
Луганської областей. Як засвідчив досвід окупації Криму та війни
на Донбасі, саме від національної консолідації залежить територіальна цілісність держави. Демаркацію свідомісного поля
викликає міфологізація «абсолютної протилежності» регіональних
спільнот України, зокрема, Галичини і Донбасу, яка вважається
більшою, ніж між українцями та росіянами в цілому. Ця ситуація в
кризових умовах може бути використана для нав’язування
громадянам думки про доцільність різних моделей розвитку
регіонів країни.
Донбас: ідентичність пограниччя.
Відмінний історичний досвід різних регіонів України був
використаний для формування відцентрових ідей. Генератором
таких ідей виступила частина українського політику му,
насамперед на Сході. «Донецькі» особливо відверто саботували
спроби культурної й ментальної консолідації Сходу й Заходу
України. Але зводити лише до цього трагедію дезінтеграції країни
було б необачно. Її спричинила й загальноукраїнська ситуація –
низька «динаміка культурного кровообігу в суспільстві»,
внаслідок чого «україноцентрична орієнтація донеччан послаблена
і у багатьох випадках поступається перед російськоцентричною»72.
Наразі в державі співіснувати два простори: пострадянський
та проєвропейський, який демонструє консолідацію в боротьбі за
незалежність та суверенітет. Головна демаркаційна лінія проходить між двома російськомовними областями – Дніпропетровською і Донецькою. Втім, заради справедливості зазначимо, що
пострадянськість присутня і в західних областях.
Найбільшою проблемою Східної України є брак символічного
ресурсу для конструювання альтернативної матриці національної
ідентичності. Цей регіон відверто демонстрував власну модель
альтернативної ідентичності порубіжжя. Особливої ваги тут
набувають ідеологічні переорієнтації від норм та ідеології центру,
його культурний простір вписується в межі кількох цивілізаційний
моделей та окремих форм ідентичності, пограниччя та культурний
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полілог набувають тут мультикультурних цінностей, що є
альтернативою офіційним, домінуючим дискурсам «центру»73.
Формоутворюючими чинниками ландшафту Сходу є
домінуючи слов'янсько-радянські культурні ідентичності, частину
яких становлять ідентичності так званого «русского мира»74.
Донецькій ідентичності властива суперечність між великими
можливостями («степова вольниця») і жорсткими обмеженнями
(«галерна праця»). Можна погодитися з думкою Г. Куромії:
«Упродовж усієї своєї історії Донбас був утіленням свободи, і саме
ця свобода й визначила вкрай брутальну та жорстоку політичну
історію Донбасу… Приваблений волею й можливостями цього
прикордонного регіону, тут осідав строкатий люд з усієї країни та
з-поза її меж, а безжальна економічна експлуатація й міжетнічні
сутички були частиною повсякденного життя Донбасу»75. Поза
сумнівом, Донбас становить собою особливий регіон, який
сформувався у відповідності до історичних тенденцій та закономірностей розвитку, характерних для пограниччя/фронтиру з його
сприйняттям, ставленням та інтерпретацією таких понять, як
«кордон», «сусід», «свій/інший», «свій/чужий». Кордон з Росією,
близькість до поліетнічного Кавказу, високий рівень урбанізації за
умови зосередження в регіоні потужних підприємств, залучення
великої кількості працівників з різних місцевостей і водночас
потужний сільскогосподарський потенціал – чинники, що зумовили закономірності історичного та культурного розвитку регіону,
ментальних особливостей соціуму. Висока частка російськомовного населення вплинула формування протиставлення «ми/вони» у
соціокультурному просторі. Де «вони» – всі, хто ідентифікує себе
в межах загальноукраїнського ідентифікаційного поля. Наслідком
цього стало створення штучних кордонів міжкультурної комунікації, ліній демаркації в етнополітичному просторі, зумовило
протилежне ставлення представників західного і східного регіонів
до ключових проблем українського суспільства.
Актуалізація регіонального патріотизму, політизація проявів
регіональної ідентичності за надзвичайної активності телевізійних
медіа використовувалися як один із прийомів виборчих технологій
упродовж щонайменше останнього десятиліття, задля перемоги на
виборах тієї чи іншої політичної сили. Так званий «регіональний
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патріотизм» став одним із чинників, за допомогою якого
відбувалася маніпуляція колективною свідомістю, творилися нові
квазіідентичності зі штучно сконструйованими моделями регіональної пам'яті. Відбувалося конструювання образу регіонального
«свого» і негативного «іншого» – «гіршого від свого». Образ
Донбасу втілювався у двох протилежних матрицях. Одна, «ми –
донбасівці!», підкреслювала особливість мешканців регіону. Інша,
«Донбас – проросійський регіон», формувала образ території, негативно налаштованої до «українськості»: культури, мови, традицій
та ін. Донбаська ідентичність конструювала ілюзорний «фантом
Донбасу», відволікаючи увагу суспільства від соціальних проблем.
А «свідоме безвладдя» врешті-решт обернулося гуманітарною
катастрофою для регіону76.
Дослідження параметрів ідентичностей мешканців Донбасу,
виявили динаміку «радянської ідентичності» у соціумі. Наприкінці
1999 р. цей показник зменшився вдвічі у порівнянні з 1994 р. – з
45 % до 21,5 %. У 2014 р. також спостерігалось зниження
«важливості» цієї ідентичності – близько 10%77. На ідентифікацію
респондентів за маркером «радянська людина» вплинули перманентні кризи передостанніх років, загальний стан дезадаптації
соціума, чим час від часу детермінувалося ситуативне збільшення
числа її носіїв на тлі зниження актуальності «радянськості».
Принагідно зауважимо, що стереотипи, успадковані з часів
спільного проживання українців з росіянами у Радянському Союзі,
накладають серйозний відбиток на перебіг соціокультурного
розвитку українсько-російського порубіжжя. Певна частина соціуму й сьогодні ідентифікує себе з неіснуючою державою, а це
зумовлює консервацію негативних ідентитетів культурної ідентичності громадян, створюючи «парадокси суспільної амбівалентності»78. Йдеться про реальне превалювання локальної ідентичності
над регіональною, про існування як західноєвропейського, так і
російського поля ідентифікації в суспільстві.
Ситуація на Донбасі ілюструє спроби Росії сформувати в
ареалах колишніх радянських республік нову імперську спільноту,
яка матиме в основі «модернізовану радянську культуру, модернізовану радянську історичну пам’ять». Геополітична конкуренція
Росії та Заходу має особливий ефект у регіонах пограниччя «з
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високим ступенем імовірності появи розширених форм його
секьюритизації»79. Прагнення північного сусіда породили варіативність ціннісних смислів, специфічним ставленням населення до
імперських символів. Наявність у міському просторі Донецька
копії московської «цар-пушки» певною мірою є результатом
проросійської орієнтації деяких мешканців.
Не дивлячись на це, за результатами соціологічного
опитування проросійсько налаштованих в регіоні абсолютна меншість. Зокрема, до «підняття російського прапора» на Сході позитивно ставляться лише 10 % населення регіону (на Донбасі 12 %),
негативно – 70 %. Більшість населення Донецького регіону не
сприймає ідею «русского мира» і лише кожна восьма людина
готова вийти з «хлібом-сіллю» назустріч російським військам80. В
контексті сказаного можна припустити, що відцентрові прагнення
донбасівців мають емоційне забарвлення, залежать від зовнішньополітичних чинників та пов’язані з невирішеністю соціокультурних питань.
Аналізуючи ґенезу регіональної ідентичності Донбасу,
Г. Коржов зазначає, що посилення регіональної ідентичності в
1990-х рр. ХХ ст. обумовлювалося «компенсаторною функцією –
ідентифікація з регіоном заповнила вакуум ідентифікації з державою»81. Внаслідок складних політичних процесів формування
владних еліт, зокрема на регіональному рівні, постало питання про
те, як саме «вписати ці регіони в національний дискурс».
Каталізатором цього процесу став міф про «російський чинник».
Намагання сформувати образ Росії як зовнішнього «іншого» неминуче стимулювало конструювання внутрішнього «іншого» у
прикордонних з Росією поясах82. На відміну від Галичини, яка
«створила майже герметичне по відношенню до України символічне середовище» з акцентом на етнічності, у Донбасі головним
стрижнем соціальної структури завжди були не етнічні, а
соціально-економічні ієрархії. Проведене автором опитування
дало підстави стверджувати, що більшість респондентів (як
українців, так і росіян) сприймали населення Донбасу як
«особливу спільноту людей». Звертаючи увагу на такі особливості
простору регіону, можна стверджувати, що культурна специфіка
українського Сходу не в його «недоукраїнськості», а в домінуванні
місцевої ідентичності.
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Події на Донбасі показали, що особливо небезпечною
виявилась недооцінка стану регіональної свідомості, самопочуття
«людини на межі», «людини пограниччя» (уведене О. Мартинесом). На наших очах відбувається соціокультурний конфлікт з
ознаками дифузності83. За умов руйнації єдиного духовного поля
різні сегменти соціуму вибудовують для себе протилежні бачення
моделі держави та й свого місця у цій державі. У контексті нових
загроз національній безпеці, що сформувалися внаслідок військової агресії Росії проти України, важливим є з’ясування
специфіки ідентичності Донбасу, що важливо для вироблення
стратегії на шляху до консолідації.
Соціологічне дослідження «Динаміка патріотичних настроїв»,
проведене в серпні 2014 року групою Рейтинг, свідчить, що понад
60% жителів Донбасу сумують за СРСР. При цьому, якщо в
Центрі, на Сході і Півдні впродовж 2013–2014 рр. кількість
прихильників СРСР зменшилася, то на Донбасі – зросла. Серед
етнічних росіян кількість тих, хто досі шкодує за втратою СРСР, за
рік зросла з 55% до 60%. Серед етнічних українців цей показник
зменшився із 38% до 29%. Динаміка ностальгії за СРСР та
ставлення до ОУН–УПА є вельми показовими маркерами ціннісного вибору людей в Україні. Так, згідно результатів
дослідження соціологічної групи Рейтинг, у жовтні 2015 року 31%
опитаного населення України шкодує про розпад Радянського
Союзу; 56 % – не шкодує, 14 % – не визначилися84. Про розпад
СРСР більше шкодують російськомовні громадяни (останніх
удвічі більше порівняно з їх однодумцями серед україномовних).
Динаміка настроїв свідчить про те, що з кожним роком зменшується кількість респондентів, які сумують за СРСР: у 2010 році
таких було 46 %, у 2013 – 41 %, у 2014 – 33 %, у 2015 – 31%.
Відповідно до Моніторингу соціальних змін за 2014 рік Інституту
соціології НАН України громадянами СРСР – вважають себе 13,9 %
населення Донбасу (відповідний загальноукраїнський показник –
5,5 %)85. Саме в тих регіонах, де мешкають громадяни – носії «радянських цінностей», розгорнулася російська агресія у 2014 році.
Суттєвим викликом формуванню спільної ідентичності стало
сприйняття інтеграційних альтернатив. Традиційно виступали за
інтеграцію у Митний союз український Південь, Схід та най-
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більше – Донбас. В травні 2014 року, коли підтримка Митного
союзу стрімко впала в усіх регіонах, на Донбасі більшість
населення підтримала Митний союз – 68 %;за вступ до ЄС – 13%.
Якщо в грудні 2015 р. кількість прихильників вступу до ЄС
становила 53% дорослого населення, то на Сході (Харківська,
Донецька та Луганська області) – 29%86. На запитання, чи розуміє
Європейський Союз потреби України, позитивно відповіли 26,8%
респондентів Донбасу; негативно – 40,4% (найвищий показник по
країні). З думкою, що зближення України з Європейським Союзом
загрожує розвитку української культури згодні 32,5 % респондентів Донбасу; не згодні 36,6 Навпаки, 50,4% згодні, що РФ
розуміє потреби України, і тільки 25,1% не згодні87. Із припущенням, що зближення з Росією загрожує: Україні, погодилися
17,5 % респондентів Сходу (26,2 % респондентів Донбасу та
27,4 % респондентів Півдня)88.
Пріоритетною для Донбасу є громадянська ідентичність
(34,2%).. Регіональну ідентичність обрали пріоритетною 27 % (найвищий показник у країні порівняно з загальнонаціональним показником, який становить 8%). Громадянами Радянського Союзу
вважають себе 13,9% населення Донбасу (відповідний загальноукраїнський показник – 5,5%). На Донбасі у 122014 р. були найвищі показники прихильності подвійного громадянства (– 50,5%;
загальнонаціональний рівень – 27,8%, на Півночі – 16,6%, у Центрі –
14,3%. У 2015 р. федеративний устрій країни підтримали на Сході
9%; на Донбасі – 12%89. Проте слід наголосити, що жоден з
респондентів донецького регіону не висловився за вихід з
України90.
Найменша кількість респондентів Донбасу за «відокремлення
територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР» від України» – 2,4% (загальноукраїнський показник – 8,2 %). Перевагу збереженню
цілісності держави віддали 86 % опитаних та 75 % опитаних в
Донбасі91. Щодо статусу Донбасу: «бути частиною України» –
53 % всього дорослого населення країни, 32 % жителів Донбасу; за
автономією в складі України позитивно висловились – 6 %
(загальноукраїнський показник) і 8 % опитаних в Донбасі92.
Отже, українсько-російське пограниччя, яке пролягає через
Донбас, є ризикогенним фактором державної безпеки. Слід
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впроваджувати на теренах Донбасу, інших ареалів пограниччя
дієву комунікаційну стратегію діалогу з населенням цих регіонів,
яка має враховувати:
- особливості регіональної ідентичності,
- історичні умови розвитку території,
- ментальні та психологічні особливості місцевого
населення.
Ми усвідомлюємо, що все, що відбувається на Донбасі –
культурний маркер тих ідентифікаційних, ціннісних, цивілізаційних розбіжностей, які присутні в соціокультурній системі України.
Сьогодні на Сході борониться український суверенітет та
відбиваються політичні помилки та економічні прорахунки влади.
Справедливо постає питання, якою має бути стратегія відновлення
потенціалу Донбасу за умови його повернення. Головна складність – повернення довіри з боку жителів Донбасу, які стали жертвою
«гібридної війни». Особливої ваги набуває двостороння комунікація, міжособистісні контакти між громадянами по різні боки від
лінії розмежування. Після чотирьох років конфлікту мешканців
цього регіону об’єднує переважно негативне сприйняття сьогодення та найближчого майбутнього. Необхідно враховувати те, що
більшість громадян на Донбасі сприймає конфлікт переважно як
внутрішній, а серед його причин найчастіше називають події
Майдану (2013–2014 рр.). Це зумовлює поширення на окупованих
територіях ідеї про те, що реальний шанс на мир з’явиться лише
після зміни влади у Києві. Особливу стурбованість викликає
дефіцит довіри громадян до української влади. Крім того, війна
посилила серед простих громадян (пенсіонерів т. д.) патерналістські настрої, очікування на всебічну допомогу з боку Росії.
Такий стан зумовлюється порушенням прав людей по обидва боки
лінії розмежування, про що свідчать респонденти. Тобто відсутність позитивного досвіду дотримання прав спричинило слабку
довіру громадян до державних інституцій.
Можна припустити, що відторгнення кроків влади до
врегулювання конфлікту посилюється несприйняттям місцевим
соціумом декомунізації та українізації. Вважаємо, що в умовах
байдужості державних органів до проблем громадян марно
апелювати до їхніх патріотичних почуттів. Обережний оптимізм
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викликає ставлення мешканців на звільнених та окупованих
територіях до «українськості».
В дискурсі українського громадянського суспільства відсутній
код універсальної культури, що спричиняє дистанціювання соціокультурного та ціннісного простору за лінією «свої /не свої»,
«свої/чужі». Принцип відкритості завжди протистояв проекту
побудови держави на базі самобутніх традицій93. «Національний
код культурного поля» суспільства завжди протистояв імперському,
радянському. Радянське минуле сприймалося як «головне гальмо для
розвитку українського суспільства»94. На жаль, прихильники такого
«культурного коду» нарікають на виникнення політичної закритості
соціуму, на нову соціокультурну демаркацію, на винищення сталих
традицій, підштовхують «своїх» на окупованих територіях до
комунікації виключно с «чужими». На нашу думку, це спонукає
громадян в ареалі лінії розмежування до критичного сприйняття
мирних кроків влади, до пошуку «інших» смислів подій на
Донбасі, а головне – до безальтернативного тлумачення свого
майбутнього (у просторі «Русского міру» – Авт.).
А це вимагає усвідомлення, що:
– подальше культивування українським суспільством міфу
щодо російськомовного Донбасу є прямою загрозою не лише
державному суверенітету, а й майбутньому української нації;
– інтеграція Донбасу в загальноукраїнський контекст, його
відродження перебуває на шляхах гуманізації його культурної
матриці;
– основою стратегії інтеграції Донбасу має стати людський
потенціал Донецької та Луганської областей;
– реінтеграція регіону на шляхах відбудови спільного
соціального й гуманітарного поля.
Революція Гідності, анексія Криму, російська збройна агресія
проти України значно пришвидшили суспільні процеси, зумовили
нові акценти у процесі формування спільної громадянської
ідентичності. Заслуговують на увагу справедливі слова С. Гантингтона: «суспільства, які стикаються із серйозними викликами
власному існуванню, знаходять можливість запобігти дезінтеграції»
шляхом «відродження національної ідентичності та… спільних
культурних цінностей»95. Але, такий процес відродження
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ускладнюється відсутністю загальнонаціональної системи цінностей,
ідеологічною поляризацією багатокультурального українського
соціуму, що спричиняє ефект «несприйняття», «відторгнення»
коду українського громадянського суспільства. За таких умов,
неоднозначно сприймається навіть сама ідея злагоди. З огляду на
це, нагальною є політика сприяння формуванню спільної ідентичності громадян України, об’єднаних, незалежно від етнічного
походження, визнанням української мовної і культурної традиції
як чинника консолідації, спільними базовими цінностями, спільними уявленнями про історію країни, спільним баченням проекту
майбутнього.
Висновки.
1. Процес формування спільної ідентичності громадян все ще
триває. Несформованість громадянської та слабкість соціокультурних ідентичностей, гостра асиметрія орієнтацій, фрагментарність
політичної культури, схильність до пошуку ворога, розбалансованість релігійних відносин, актуалізація субідентичностей та ідентичності пограниччя – виклики становлення спільної ідентичності.
2. На заваді загальнонаціональній ідентичності виразна
сегментованість соціуму, яка проявилася:
- у різноспрямованості суспільних соціально-економічних, геополітичних, ментально-ідеологічних, інституційно-правових пріоритетах;
- у формуванні груп інтересів на корпоративній (а то й на
кримінальній ) основі;
- у міжрегіональних відмінностях;
- у виразних відмінностях локальних субкультур.
3. Роки незалежності продемонстрували відсутність консолідації соціуму навколо загальнозначущих цінностей та поглиблення
ефекту громадянського розмежування. Проблеми консолідації
суспільства ускладнені «боротьбою цивілізацій» – радянської і,
власне, європейської. Відсутність спільної громадянської ідентичності, співіснування кількох парадигм – етнічної, націоналістичної, націонал-державницької, переплетення міжрегіональних
відмінностей призвели до формування у громадян різних регіонів
системи протилежних ціннісних орієнтацій. За умов революційних перетворень, акцій масового протесту, військової агресії з
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боку Російської Федерації вкрай актуалізувалися чинники розколу.
Вони «працювали» на відродження сепаратистських гасел в
східних регіонах країни, де пошук національної ідеї протягом
років незалежності був безрезультатним.
4. Суттєвими перешкодами для процесу формування спільної
ідентичності громадян є:
слабкість держави, що породжує невіру громадян у її
спроможності забезпечити гідні соціальні перспективи;
невизначеність державної політики стосовно окупованих
територій та перспектив відносин з Росією.
5. Основою для єднання суспільства можуть стати ціннісні
орієнтири, характерні для українського суспільства, відчуття
необхідності консолідації для подолання спільних проблем,
наявність спільної мови, культури, традицій.
6. Важливою складовою процесу формування спільної
ідентичності є реінтеграція України. Вона спрямована на мирне
врегулювання конфлікту, возз'єднання всіх окупованих територій,
налагодження діалогу з місцевим населенням. Реінтеграція має
стати консолідаційною ідеєю, що об’єднає багатоетнічне українське суспільство.
7. Серед чинників успішності становлення спільної ідентичності – протидія будь-яким спробам нав’язати Україні ідею
необхідності федералізації або надання автономії пов’язаним з
ними національним меншинам.
8. Основний акцент за сучасних реалій має бути зроблений на
спільної моделі національного розвитку, яка сформує прийнятний
для більшості громадян цивілізаційний образ України.
І нарешті, сьогодення артикулює головний принцип формування спільної ідентичності громадян України : «Ніколи не пізно
стати українцем!».
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Розділ 3
ЦІННІСНІ ЗМІНИ В СУЧАСНОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ
ЦІННОСТЕЙ, ЩО ОБ’ЄДНАЮТЬ УКРАЇНЦІВ
Дарон Аджемоглу та Джеймс Робінсон у популярній роботі
«Чому нації занепадають?» наголошують на тому, що економічний
успіх країни залежить від інклюзивності та ефективності політичних та економічних інституцій.1 Вернонон Сміт, лауреат премії
Шведського центрального банку з економічних наук на честь
Альфреда Нобеля (2002 р.), аналізуючи розвиток інститутів в
період європейської Реформації, наголошував на тому, що саме
зміна цінностей привела до зміни інституцій, ефективність яких
мала глибокий вплив на економічний і політичний розвиток
Європи.2 До речі, засновник сучасної економічної теорії А.Сміт
вважав, що економіка починається з цінностей людей, і навіть
написав свою мало відому працю «Теорія моральних почуттів»
раніше ніж бесцелер «Дослідження природи та причин багатства
народів». 3 Починаючи аналізуючи роль інститутів у формуванні
цінностей сучасних українців, зафіксуємо подвійну обумовленість –
цінності впливають на якість та ефективність інститутів
(економічних та політичних), а інститути, відповідно, формують та
імплементують політику, сутність якої, відповідно, обумовлює той
чи інший ціннісний бекграунд суспільства.
Аналізуючи в межах цього дослідження механізм та ефективність впливу українських інститутів на формування цінностей,
будемо виходити з того, що саме цінності – є детермінантами
суспільного розвитку, які пояснюють, заради чого люди/суспільство живуть та діють, а саме – витрачають сили, час та
ресурси. Не будемо применшувати впливу уявлення про ідеальне
на формування цінностей; але, у відповідності до переконань
автора, джерелом походження цінностей є суспільство, колективна
матеріальна життєдіяльність людей. Цінності формуються в певних культурно-історичних умовах і тому вони не є вічними і
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незмінними, але іх еволюція дуже повільна. Необхідно розуміти,
що цінності разом із знаннями та переконаннями стають підґрунтям для створення ідеологічної компоненти. Ідеологія разом із
емоційно-психологічними чинниками є складовими політичної
свідомості. Політична свідомість та політичний досвід є складовими
політичної культури, яка мотивує політичну поведінку громадян.
Цінності розрізняють на фінальні, інструментальні та похідні.
Фінальні цінності – це вищі цінності та ідеали, важливіше і більш
значуща яких немає нічого. Люди здатні використовувати фінальні
цінності в якості фундаменту для дій, що ведуть до різного роду
життєвим успіхам, але тяга до фінальних цінностям обумовлена не
розрахунком на досягнення інших благ, а тим, що без них немає
взагалі можливості жити гідним людини життям. Інструментальні
цінності являють собою засоби та умови, необхідні в кінцевому
рахунку для досягнення і збереження фінальних цінностей. В
якості інструментальних цінностей можуть виступати комфортні
умови життя, оскільки вони доставляють людині радість;
матеріальні блага, що дозволяють насолоджуватися комфортом;
гроші, необхідні для придбання матеріальних благ; високооплачувана (хоча, може бути, і нецікава) робота; диплом, який дає право
зайняти високооплачувану посаду, і т.д. Інструментальні цінності
мають утилітарний характер, який визначається користю. Вони
цінні, оскільки корисні для досягнення якоїсь мети (яка в свою
чергу теж може бути лише інструментальної цінністю, що
забезпечує рух до іншої мети, і т.д.) Похідні цінності – це слідства
або вирази інших цінностей, що мають значимість лише як ознаки
і символи останніх. Наприклад, подарунок – похідна цінність, знак
любові, дружби, поваги. В цьому дослідженні ми будемо працювати переважно із фінальними та інструментальними цінностями.
Не коректно розглядати український дискурс щодо цінностей
без розуміння глобального контексту сучасної аксіології, де
трендсетером є концепція Роналда Інглхарда, засновника теорії
постматеріалізму та постматеріальних цінностей. Інглхард вважає,
що еволюція цінностей пов’язана із зростанням екзистенційної
безпеки. На етапі панування економічної та, відповідно, фізичної
небезпеки в політичних системах домінує авторитаризм, а ціннісна
матриця представлена ксенофобією, сильними груповими
зв’язками та дотриманням традиційних культурних норм.
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Після Другої світової війни рівень безпеки в частині країн
зростає, що позбавляє людей необхідності боротися за життя
(виживати) і відкриває шлях постматеріальним цінностям: егалітаризму, гедонізму, толерантності, гендерній рівності, можливості
здійснювати вільний вибір, свободі, демократії, компетентності та
відповідальності, законослухняності, повазі до людської гідності
та визнанню маральної автономії кожного, здатність до
громадянської колаборації.
Ризиком сучасності для постматеріального світу, вважає
Інглхард, є зростання економічної нерівності, скорочення економічної безпеки і, відповідно, підсилення загроз авторитаризму, політичного популізму та руйнування демократії4. Згідно оцінок сучасних
дослідників, європейські цінності, які зафіксовані у «Договорі, що
запроваджує Конституцію для Європи» (2003 р.) (не було ухвалено)
та Лісабонському договорі (2009 р.), базовими серед яких є свобода (в
сенсі лібералізм), справедливість, солідарність та рівність, абсолютно
релевантні постматеріальним ціностям Інглхарда.5
Вивчення детермінації цінностей та ідентичності, політичної
культури, якості державного управління – є, безумновно, одним з
найважливіших фокусів української науки (політології, політичної
соціології, філосіфії, культурології, державного управління). На
думку автора, існують наступні стійки академічні нарративи в цій
сфері:
- значущість для людей певних соціальних і самореалізаційних цінностей («створення у суспільстві однакових можливостей
для всіх», «цікава робота», «суспільне визнання», «відсутність
значного соціального розшарування», «ефективна робота за професією») зростає, але домінуючими у ціннісній свідомості
українців залишаються вітальні (природні) цінності (важливе значення мають роботи О. Балакірєвої6, В. Горбатенка7, О. Донченко і
Ю. Романенка8 , В. Корнієнка9, І. Кресіної10, І. Поліщука11 ,
М. Рябчука 12 та інші.);
- без досягнення або реалізації вітальних цінностей
(цінностей виживання) важко сподіватися на суттєві зрушення у
структурі невітальних, особливо громадянських і демократичних,
цінностей (дивимося роботи В. Бебика13, О. Білого14, О. Вишняка15,
Е. Гансової16, А. Горбачика17, С. Макеєва18, Н. Паніної19, І. Попової20, В. Романова21, О. Яременка і М. Міщенко22);
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- майже 500-річна афіляція України із Росією суттєво
вплинула на традиційні основи національного політичного
менталітету українців, національну свідомість, на формування
сучасної політичної культури українського народу, його ціннісну
свідомість, підсиливши патернальні риси в поведінці та ціннісному світі українців Дивимося роботи І. Алексеєнко23, М. Головатого24, Є. Головахи25 , М. Шульги26, О. Рафальського, Я. Калакури та ін.27.
- найбільш характерною ознакою політичної та економічної
свідомості людей, ціннісного світу українців за умов гострої
боротьби демократії, що утверджується. Дивимося роботи О. Бабкіної28, В. Горбатенка29, О. Дергачова30, Г. Зеленько31, В. Кременя32, М. Михальченка33, В. Полохала34, Ф. Рудича35, М. Томенка36 );
Не можу не звернутися до думку Я.Грицака, який в одному з
останніх публічних виступів каже, що нація – це не про мову чи
про історію, а про модернізацію. «Хочеш бути сильним – модернізуйся! Твори відповідні інституції: професійну армію, першокласну і не корумповану освіту, конкурентну науку. Дай стати на
ноги бізнесу, приведи в країну інвестиції. Іншими словами, нація є
платформою чи інструментом для модернізації, - зазначає він37.
Отже, що не так із нашим суспільством, чому прагнення
динамічних змін не стає центром ціннісного світу українців та
нашої національної ідентичності?
Перше. Українці залишаються суспільством хворим на
домінування патернального типу поведінки. Суспільства, наголошують Р. Інглгарт та К. Вельцель, де домінують патернальні
цінності, «цінності виживання», відрізняються порівняно низьким
рівнем особистого добробуту, невисокими показниками здоров'я
населення, відсутністю міжособистісної довіри, нетерпимістю до
інакодумців, гендерною нерівністю, підвищеним інтересом до
матеріальних аспектів життя, вірою в могутність науки і техніки,
ігноруванням природоохоронної проблематики, невисоким рівнем
розуміння суспільством сутності політики, готовністю підтримувати авторитарні режими38. На жаль, велика кількість
емпіричних кейсів свідчить, що ціннісні прагнення демократії,
свободи, гідності, справедливості не збігається із інструментарієм
їх досягнення: українці, переважно, все ще перебувають у зоні
впливу традиційних цінностей - «цінностей виживання».
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Так, згідно з результатами опитування, представленими
навесні 2017 р. Центром Разумкова, найважливішими життєвими
цінностями українці називають такі, що пов’язані із забезпеченням
біологічних потреб, фізичного і психологічного комфорту, добробуту, а саме – здоров’я (58%), щасливе сімейне життя (41%),
матеріально забезпечене життя (39%), життєву мудрість (24%),
цікаву роботу (21%), активне діяльне життя (19%). Цінності,
пов’язані із вищими потребами (повагою, визнанням та самореалізацією), як фіксує дослідження, мають менше значення: акцентують потребу у свободі 10% українців, 9% – у розвитку (роботу
над собою, постійне фізичне і духовне вдосконалення), 5% – у
пізнанні та щасті інших, 3% – у суспільному визнанні (повазі
оточуючих та колег по роботі) та красі природи та мистецтва, 2% –
розвагах та 1% у творчості39.
Як і має бути в суспільстві, яке «виживає», українці мають
дуже високі патернальні сподівання на державу, яка повинна
забезпечувати допомогу безробітним, обкладати податками багатих і підтримувати бідних та забезпечувати рівність доходів.
Абсолютно прогнозовано, що обираючи між «підтримкою порядку
в країні», «наданням людям більших можливостей впливати на
прийняття владою рішень», «боротьбою зі зростанням цін»,
«захистом свободи слова», більшість українців роблять акцент на
«підтримку порядку в країні»40.
Як правило, суспільства із високим рівнем патернальності
мають не дуже високий рівень глибинної поваги до демократичних
практик та політичної культури. І Україна не виключення.
Українці, які в новітній історії пройшли скрізь 4 революції
(«Революція на граніті» – 1990 р., «Україна без Кучми» – 2000 р.,
Помаранчева революція – 2004р., «Революція Гідності» – 2013 –
2014 рр.), цінують демократію менше, ніж в Німеччині,
Нідерландах та Польщі. Інтерес до політики в Україні виражений
істотно менше, ніж, наприклад, у Німеччині та Нідерландах, де
відповідно 62% і 65% цікавляться політикою (в Україні – лише
37%).41 Рівень інклюзії громадян в різні форми політичного та
громадського життя в Україні також набагато нижче, ніж в
Польщі, Німеччині42.
Майже 85% українців практично не переймаються детермінацією власних політичних поглядів: вони не знають, чим
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відрізняються ліві політичні партії від правих, консерватори від
лібералів. 43 Щодо власних політичних поглядів, то 71% українців
їх не мають. Над формуванням власних політичних поглядів не
працюють не тільки ті чисельні прошарки українців, які через
падіння рівня доходів та погіршення соціально-економічної
ситуації в країні змушені в прямому сенсі слова виживати: навіть
серед забезпечених українців 66% не визначилися зі своїми
політики-ідеологічними уподобаннями44.
Українці практично не вміють довіряти один одному, що
також є ознакою домінування парадигми ціннісної системи
«виживання». Так, 75% українців вважають, що потрібно бути
дуже обережними у стосунках з людьми, тоді як у Німеччині таку
відповідь дають трохи більше половини (54%), у Нідерландах –
лише 32%45. В Україні 62% не довіряють (зовсім і переважно)
представникам інших національностей. Для порівняння – частка
таких у Нідерландах становить 50%, та 31% - у Польщі 31%.46 59%
українців вважають себе «дуже щасливими» або «скоріше
щасливими». В Німеччині аналогічний показник становить 84%, у
Нідерландах – 92%, у Польщі – 93%47.
Ще раз зробимо акцент на тому, що політична, економічна та
соціальна поведінка суспільства визначається, в першу чергу,
домінуючими (спільними) для нього цінностями. Необхідність
консенсусного схвалення спільних національних цінностей та
положень об’єднуючої спільної ідентичності – такими є
мейнстримні складові завершення процесу націєгенезу українців. З
наукового та політичного дискурсу нікуди не пішло питання,
наскільки ці завдання є такими, що українці спроможні
реалізувати? Однозначна та найбільш резонансна відповідь «ні»
належала С. Гантінгтону, який відносив Україну до «розколотих»
цивілізацій регіонального (локального) рівня, аргументуючи свою
позицію розташуванням України на перехресті зіткнення трьох
впливових цивілізаційних просторів – західноєвропейського,
євразійського, ісламського48. Через це, вважають прихильники
концепції Гантігтона, українське суспільство є неоднорідним в
культурному, мовному, ціннісному аспектах та світоглядно (ідеологічно) розколотим полярним протистоянням між проголошеною
орієнтацією на цивілізаційну західну модель і уявленнями щодо
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тих практик, які притаманні обраній цивілізаційній мітці.
О. Шпенглер розглядав Україну частиною російської християнської православної цивілізації, яка мала б рятувати західну
європейську цивілізацію, що ХІХ – на початку ХХ ст., як вважав
філософ, наприкінці втрачала свою ідентичність49. А. Тойнбі також
розглядав Україну (спільно із Росією та Білоруссю) частиною
Східної християнської православної цивілізації50.
Питання спільних цінностей, їх ґенези та об’єднуючої
ідентичності перебувають у фокусі уваги сучасних українських
науковців, які переймаються темою українського етногенезу. Так,
І. Кресіна, посилаючись на те, що Україна (особливо Схід, Південь
та Центр) пройшла щеплення не лише радянськими політичними
практиками, а й російською культурною традицією, стверджує, що
кожен українець має «подвійну ментальність» і вважає цей дуалізм
цілком прийнятним.
Опоненти Кресіної вважають, що м’який «плюралізм ідентичностей» прийнятний для правових, ліберально-демократичних
держав. Натомість співіснування спільнот із різними політичними
ідентичностями виглядає проблематичним, якщо ці ідентичності
мають протилежний, взаємно заперечуючий характер. Щодо
України, наголошує М. Рябчук, схоже, маємо справу саме з такими
двома несумісними, взаємовиключними ідентичностями: «совєтською» та «антисовєтською», українофобською та українофільською, антизахідною та проєвропейською, колоніально-імперською
та антиімперсько-антиколоніальною».51 На думку Рябчука,
специфіка дихтомності української ідентичності полягає і тому,
що «етнічна» (автентична, за Рябчиком, ментальність українців) її
частина (на відміну від «західнослов’янської ідентичності»)
набагато тісніше пов’язана із західними, ліберальними цінностями,
розвиток яких вкрай необхідний для здійснення реформ в
Україні.52 Небезпечне протистояння між Києвом, Львовом та
Донецьком Я. Грицак ще в 10-і рр. ХХІ ст. пояснював капсулізацією Донбасу та формуванням т.зв. «донецької ідентичності»,
для якої були характерні, по-перше, невкоріненість в інші
ідентичності. Наприклад: на Галичині галицька ідентичність дуже
сильна, але вона глибоко вкорінена в українську ідентичність.
Тобто на Галичині бути «галичанином» і «українцем» – це
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практично тотожні поняття. А на Донбасі бути донецьким не
означає автоматичну приналежність до української, російської,
радянської або будь-якої іншої нації, писав Грицак. По-друге,
зазначав науковець, Донецьк дійсно переживав дуже динамічну
ломку ідентичностей: зникала радянська ідентичність, падала
популярність російської ідентичності, спостерігалася певне
збільшення кількості людей, які вважали себе українцями або
громадянами України. Але жодна з цих груп не могла порівнятися
з популярнiстю т.зв. «донецької» ідентичності. Третє – Донбас (в
цьому випадку – Донецька й Луганська області) сильно відрізнялися від іншої України в значенні співвідношення ідентичності
мови. Якщо по всій Україні спостерігалося протягом 90-их рр.
ХХ ст. – нульових років ХХІ ст. зростання частки тих, хто
ідентифікував себе українцем та переходив на спілкування
українською мовою, Донбас залишався винятком: тут зростала
кількість тих, хто ідентифікував себе українцем, і скорочувалася
кількість тих, хто спілкувався українською мовою53.
Друге, було б помилкою казати, що кількість українців, які
розділяють/підтримують/слідують цінностям розвитку, не зростає,
але динаміка збільшення цієї частини суспільства, що може
підтримати модернізацію та надати принципову нову генерацію
лідерів, не висока. М. Шульга вважає, що тривалий час українське
суспільство перебувало в транзиті без чітких орієнтирів на певні
ідеологічні, державні та економічні моделі. Зміни в усіх сферах
відбувалися хаотично та непередбачувано, що стало підставою для
тривалої кризи ідентичності. Більше того, ця невизначеність
накладалася на традиційні для українців розколи суспільної
свідомості на ціннісному рівні по лініях «європейські – азіатські
цінності», «радянські цінності – ліберально-ринкові цінності»,
«радянські цінності – традиційні українські цінності», «націоналістичні цінності – західні ліберальні цінності». 54 Надії на
подолання кризи аберантності у суспільній свідомості з’являються
після Революції Гідності, коли після президентських та
парламентських виборів 2014 р. до влади прийшла прозахідна
більшість та проголосила європейську та євроатлантичну інтеграцію метою зовнішньої та внутрішньої політики. Дійсно, останні
роки все більше українців роблять акцент на тому, що обирають як
бажану модель життя в сучасній цивілізованій західній країні та
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орієнтуються при цьому і на демократичний устрій, і на захист
прав людини, і на ринкову економіку, і на право індивідуальної
самореалізації. Питання, наскільки ці орієнтації стають реальними
регуляторами поведінки українців, поки що залишається
відкритим. В ІПіЕНД НАН України вважають, що зміну напряму
ціннісного вектора можна вважати дійсно таким, що відбувається,
за умов збереження розбіжностей між групами у ціннісних
пріоритетах протягом тривалого часу55.
Певне занепокоєння при аналізі ґенези цінностей українців
викликає і те, що відсоток тих, хто свідомо обирає патернальні
(або «пострадянські», або «східнослов’янські») цінності все ще
залишається критично великим. Наприклад, згідно дослідження
соціологічної служби «Рейтинг», яке проходило у грудні 2018 р.,
більше 50% українців (на 5 році війни України з Росією!) не
підтримують вступ України до НАТО (7% - проти, 17% - не
визначились, 33% - проти)56. Більше 50% мешканців Донецької,
Харківської, Луганської та Одеської областей не вважають РФ
країною-агресором57.
Як інструментально прискорити еволюцію цінностей українців в напрямку зростання пасіонарної, постматеріальної складової?
Теоретик «поведінкової економіки» та лауреат 2017 р. премії
Шведського центрального банку з економічних наук на честь
Альфреда Нобеля (Нобелівської премії з економіки) Річард Талер
вважав, що людська сутність через природній дефіцит
самоконтролю потребує постійних підштовхувань (англ. nudge)
для усвідомленого ухвалення оптимальних рішень заради оптимальних соціальних цілей.58 Політика, яка використовує метод
«підштовхувань» та створює атмосферу свідомого ухвалення
певних рішень, має назву «ліберальний патерналізм». Не позбавлена, звичайно, соціальних маніпуляцій (або, як писав Талер,
«фішингу»), але чудова, на мій погляд, інструментальна конструкція, яка максимально коректна для постпатернальних суспільств (і
України – в т.ч.), оскільки дозволяє громадянам самостійно (але
під впливом розумних «підштовхувань») ухвалювати коректні
рішення, які поступово виводять країну із світу патернальних
цінностей. Хто в умовах України має виконувати функцію підштовхувача, спрямовуючи суспільство до світоглядної модернізації?
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Третє. Можливості ендогенного ресурсу (політичного класу,
владних і політичних інститутів та громадянського суспільства)
для швидкого та успішного завершення Україною транзиту (і
ціннісної модернізації – в першу чергу) поки що дуже обмежені.
Незважаючи на значні позитивні зміни, що відбулися в політикоідеологічному житті України після «Революції Гідності» (йдеться
про активізацію процесу формування політичної нації; виникнення
не регіональних, а загальноукраїнських політичних проектів;
зростання ідеологічної складової в діяльності політичних партій;
ухвалення законів, спрямованих на подолання політичної корупції;
активізація громадянського суспільства), українська держава
зберігає свій патрімоніальний чи «захоплений» характер. Вплив
олігархії на всі сфери діяльності суспільства спричиняє бідність,
яка консервує патерналізм українців. Патернальна ментальність не
продукує продуктивні націє- та державотворчі сенси. Захопленій
олігархами країні не потрібні свідомі громадяни, які відчувають
себе тут господарями і власниками. Саме через це націєтворчі
процеси в тій частині, де на них може впливати держава (в
конвертації, наприклад, військового, економічного, культурного,
спортивного патріотизму, локальних ідентичностей (регіональних,
етнічних) в загальну політичну ідентичність) йдуть повільніше,
ніж вимагає історична ситуація.
Починаючи з середини 90-их рр. ХХ ст. вітчизняна
олігархічна економічна модель працювала як годинник: сировина
чи напівсировинна продукція за мінімальних видатків вироблялася
на внутрішньому ринку, успішно – через численні офшори –
експортувалася, більшість отриманого прибутку в Україну не
поверталася. Втім, вимивання олігархією протягом декількох
десятиліть фінансів та ресурсів з України зумовило той факт, що
економіка країни має непривабливий вигляд: монополії;
домінування сировинних виробництв; майже повна відсутність
інноваційного сегмента в економіці; зведення до мінімуму
інвестицій у модернізацію існуючої виробничої бази; свідоме
заниження вартості праці на внутрішньому ринку, високий рівень
корупції через постійну потребу олігархії в державних преференціях, субсидіях та пільговій приватизації.
Соціальними наслідками дешевизни вартості трудових ресурсів стали бідність, консервація патернальності та блокування
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українців у світоглядній парадигмі «цінностей виживання».
Російсько-українська війна, яка триває з 2014 р., лише загострила
ці негативні тренди. В умовах втрати Україною територій та
майна, падіння ВВП та промислового виробництва, високої
інфляції та знецінення гривні, уряд уже четвертий рік поспіль
змушений нарощувати військові та соціальні видатки бюджету і в
той же час скорочувати його дефіцит, що є обов’язковою вимогою
донорів України (МВФ, СБ, ЄББР та інших). На жаль, скорочення
дефіциту відбувається в першу чергу за рахунок обмеження
бюджетних соціальних програм і зростання вартості тарифів за
комунальні платежі, що значно погіршило протягом останніх
трьох років і без того складне матеріальне становище більшості
українців. Збалансувати дефіцит бюджету шляхом збільшення
податкового тиску на великий олігархічний бізнес (наприклад,
через введення оподаткування виведеного капіталу) уряди ані
Яценюка, ані Гройсмана не спромоглися. Більше того, в межах
економіки, що стискається, створюються преференції (наприклад,
тариф «Роттердам+», який передбачає продаж українського
вугілля за європейськими цінами на внутрішньому ринку) для
окремих олігархів, які дозволяють їм навіть в таких умовах
отримувати високу прибуткову ренту.
Серед найбільш дефектних результатів політики, що
здійснюється владою у «захопленій державі»:
 подальше зубожіння переважної більшості українців,
зростання рівня суспільного цинізму та наростання кризових явищ
у суспільній свідомості. Згідно з Індексом бідності від Bloomberg
(2017 р.) Україна перебуває в десятці найбідніших країн світу59. За
інформацією ООН, більше 60% живуть за межами бідності60.
Згідно з доповіддю ООН World Happiness Report 2017, українці є
гостро нещасливими і перебувають на 132-й позиції рейтингу
щастя із 155 існуючих 61. Небезпека цинізму сучасних українців
полягає в тому, що він унеможливлює їхню конструктивну взаємодію, руйнує соціальний капітал, який є вирішальним фактором
зростання добробуту та перспективи сталого розвитку соціуму62;
 аморальна поведінка майже повністю афільованого з
олігархатом і шалено корумпованого політичного класу країни,
який, з одного боку, проводить жорсткі (за своїми соціальними
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наслідками для більшості українців) реформи, пояснюючи
необхідність їх реалізації саме в такому форматі «євроінтеграційними вимогами», а з іншого дуже повільно скорочує власну
корумпованість та подальше збільшення персональних прибутків,
чим девальвує для населення цінність реформ та задекларований
прозахідний політичний курс. Аморальність влади спричиняє
розвиток суспільства, за влучною характеристикою співака та
громадського діяча В. Вакарчука, із «перекрученою мораллю»63;
 закріплення дуже небезпечного нарративу безумовного
домінування концепту «сильної, заможної економіки» над
потребою у «демократичній політичній системі» стають наслідками консервації патернального стану українців та домінування
«цінностей виживання». Важливість демократії в липні 2017 р.
розуміли 34% українців, у той час як прагнення «заможної
економіки» демонстрували 54% наших співгромадян [40]64;
 зростання популярності або умовно консервативних
політичних проектів із яскраво вираженими елементами популізму, які пропонують суспільству сильну традиціоналістку
державу, яка здійснює масштабне регулювання економіки (ВО
«Батьківщина», «Громадянська позиція», ВО «Самопоміч», «Радикальна Партія Олега Ляшка»), або умовно соціал-демократичних
проектів також із яскравими елементами популізму, які роблять
акцент на політичній транспарентності та необхідності створення в
Україні «соціальної держави» («Опозиційний блок», «За життя»).
У будь-якому разі, збідніле патернальне українське суспільство
сприймає політиків та політичні проекти не через їхнє
прагнення/здатність/наявність стратегії розбудови в Україні
правової держави із інноваційною економікою, а насамперед через
їхні пропозиції, пов’язані із терміновою реалізацією «соціального
пакета» (пенсії, зайнятість, рівень заробітних плат), які обіцяють
людині можливість елементарно вижити. Аналізуючи наслідки
«захоплення держави» в партійно-ідеологічній царині, A. Іннес
наголошує на тому, що в транзитних країнах, де рух у бік
демократії та ринку розпочався в умовах слабкого громадянського
(дисидентського) руху та високої монополізації всіх сфер життя
суспільства, формується не ідеологічна партійна еліта, яка
дотримується програмних цінностей, принципів, нарративів, а
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«масова», яка прагне подобатися більшості, щоб отримати, завдяки
діючим у «захоплених» режимах демократичним процедурам,
короткотермінову вигоду. Партії, створені «масовими» елітами,
переважно популістські, концентруються на розкраданні активів та
бюджетних грошей і захищають себе недоступністю повної
інформації про свою діяльність.65 Такі партії не можуть виконувати функцію представництва суспільних інтересів, чим підривають суспільну довіру до партій та партійної системи, лобіюють
тіньове фінансування та політичну корупцію, розмивають
ідеологічні засади діяльності партій, демонструють не стратегічну,
а ситуативну модель політичної поведінки.;
 блокування популяризації ліберальних політичних практик
як у вигляді окремих партійних проектів, так і ліберальних
економічних бекграундів у платформах неоконсервативних
політичних сил. Історична непопулярність лібералізму в Україні
зумовлена, серед іншого, і соціальними факторами: «приниження
бідністю» відводило питання захисту гідності людини на другі та
треті позиції в ціннісно-світоглядній картині українців.66 Українська «Революція Гідності» стала тим поривом, який привернув
увагу суспільства до ліберальних концептів. Утім, зростання
несприйняття українцями триваючого циклу реформ, які
позиціонуються як «прозахідні» (бо реалізуються прозахідними
політичними силами і передбачають кроки, спрямовані на
майбутню інтеграцію України у євроатлантичну спільноту) та
«ліберальні» (бо передбачають скорочення впливу держави на
суспільство та економіку, зменшення кількості соціальних бюджетних програм, децентралізацію, дерегуляцію, приватизацію), не
тільки знову відвертає суспільство від ліберальних європейських
цінностей, а й робить непопулярними ті політичні сили, які
відверто позиціонують себе як «ліберальні» та борються за владу;
 продовження практики вибіркової, але агресивної боротьби
із інститутами громадянського суспільства (його антикорупційними
організаціями – в першу чергу) та розширення практик колаборації
протоеліти в діючу афільовану із олігархатом еліту. До прикладів
«вдалої» колаборації можна віднести проекти LIVE.LOVE
(Р. Ахметов, SKM) та «Нові лідери» (В.Пінчук, EASTONE)
Отже, консервація олігархатом бідності та нетехнологічності
української економіки сприяє подальшому існуванню дихтомної
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ідентичності українців та збереженню патернального ціннісного
світу. А приватизація ФПГ держави робить діяльність її інститутів
не ефективною, здійснювану ними політику – несоціальною,
популістською та корумпованою. Поглинання олігархатом «громадянського суспільства» обумовлює специфіку «соціальних ліфтів»,
які не здатні наповнити політику новими сенсами та формами,
релевантними модернізаційним викликам України.
Четверте. Діяльність традиційних інститутів (школа, медіа,
мистецтво, церква) та новітніх структур, які входять до створеної
після Революції Гідності спеціальної системи запобігання
корупції, які здатні докорінним чином переформатувати ціннісний
світ українців, також на сучасному етапі або дефрагментована
(медіа, Антимонопольний комітет України), або перезавантажується (школа, церква, мистецтво), або девальвується (Національне
антикорупційне бюро, Національне Агентство запобігання
корупції, Спеціальна антикорупційна прокуратура, Державне бюро
розслідувань, Антикорупційний суд). Базовою ознакою «захопленої
олігархатом держави» є відсутність рівності усіх громадян перед
законом, високий рівень корупції в усіх сферах та терпимість до
корупції як начебто примордіальної (вродженої, ментальної) риси
українців. Не дивлячись на створення інститутів спеціальної
системи запобігання корупції, активну роботу її окремих ланок,
проведену судову реформу в країні, існування великих незалежних
медіа (Суспільного ТБ, Громадського ТБ, наприклад) Україна
залишається однією з найкорумпованіших країн світу, посідаючи
130 місце із 180 можливих в дослідження Corruption Perceptions
Index (Індекс сприйняття корупції) за підсумком 2017 року67.
Запит в українському суспільстві на справедливість та моральність
влади залишається надзвичайно високим.
Важко перебільшити роль в процесі формування ціннісного
бекграунду суспільства такого інституту, як медіа. На що
необхідно звернути увагу? ЗМІ мають один з найвищих рівнів
довіри в країні серед інститутів і, що цікаво, ця довіра останнім
часом лише зростає. Згідно статусу на вересень 2018 р. загальнонаціональному телебаченню довіряють 61% опитаних, інтернетвиданням – 58%, друкованим ЗМІ – 39% і загальнонаціональному
радіо 33%. 68Майже такий самий і рівень довіри до регіональних
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ЗМІ (ТБ довіряють 56% населення, інтернет-виданням – 52%,
друкованим ЗМІ – 34% і радіо – 35%). 69Медіа можна розділити на
дві великі групи – традиційні (ТБ, друковані медіа, радіо та online) із домінуючою аудиторію у віці 40+, та нові, або соціальні
мережі, якими активно користується молодь. Важливо розуміти,
що хоча телевізійні ЗМІ залишаються джерелом №1 в структурі
медіа-споживання за кількістю аудиторії (77% дорослих українців
дивляться ТБ), активно зростає аудиторія соціальних мереж,
контент і дискурс яких є переважно децентралізованим (формується не редакцією, призначеною власником, а безпосередньо
користувачем мережі). Так, майже 10,1 млн. користувачів мав в
Україні на вересень 2017 р. лише Facebook. 70
Усвідомлюємо, що дискурс ЗМІ визначається тими, хто його
фінансує. У цьому сенсі дуже небезпечною є ситуація на найбільш
рейтингових ТБ-каналах (Інтер, 1+1, «Україна», ICTV та інші), що
належать українським олігархам та формують дуже специфічний
дискурс. Наприклад, теми корупції олігархічними медіа відбувається, переважно, за наступною схемою: Україна – тотально
корумпована країна, хто винний – влада, хто бореться – ніхто, бо
ані ГПУ, ані нова антикорупційна вертикаль «не спроможні», який
результат – ніякого, що робити – неясно. Не треба пояснювати, що
такий рівень обговорення проблеми корупції консервує у українців
настрої апатії, соціальної деструкції та сприяє збереженню
патернального порядку денного. Можливість бути присутніми в
новинах та на ток-шоу на ТБ також мають переважно політикипопулісти, які емоційно та інтелектуально працюють на підтримку
та консервацію серед українців пострадянської ідентичності та
патернальної ціннісної системи . 71
Гарна новина полягає в тому, що українське медіаполе, хоч як
це дивно, вже не є монополією українського олігархату, оскільки:
а) існують неолігархічні медіа, аудиторія яких поступово зростає
(Суспільне ТБ, Громадське ТБ); б) рівень медіаграмотності
українців поступово зростає;72 в). олігархи можуть маніпулювати,
впливати за допомогою різних технологічних прийомів контент
соціальних мереж, але поки що позбавлені можливості його
визначати. Таким чином, майже 10 млн. українців мають шанс
створювати неолігархічний медійний дискурс про майбутнє,
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інновації, цінності розвитку та інші прогресивні речі за допомогою
соціальних мереж – Facebook, Телеграм, Linkedin, Youtube.
Надважливу роль в такому формуванні контенту соціальних мереж
мають відіграти інститути громадянського суспільства.
Окрему, якщо не головну, роль на сучасному етапі формування в українців довіри до держави, культури інклюзивності у
взаєминах людини та влади та перспективах імплементації в життя
громадян нової системи цінностей відіграють органи, що входять у
нову антикорупційна вертикаль, створену у відповідності до
Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року.
Наприклад, НАЗК має стати органом в новій системі
антикорупційних органів, що виробляє політику запобігання
корупції.73 До базових функцій НАЗК належать, наприклад,
розробка Антикорупційної стратегії та державної програми її
виконання, здійснення моніторингу виконання стратегії; підготовка пропозицій (в т.ч. і законопроектів та інших нормативноправових актів) щодо формування та реалізації антикорупційної
політики; надання допомоги для виявлення центральними та
місцевими органами влади корупціогенних ризиків; здійснення
контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
зберігання та оприлюднення таких декларацій; проведення
моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування; забезпечення
ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; проводить
моніторинг звітів та аудит політичних партій, які отримували
державне фінансування. Втім, діяльність НАЗК з перших днів
роботи супроводжувалася публічними скандалами як на етапі
обрання членів Комісії, так і на етапі запуску системи
електронного декларування.
Величезні питання виникають щодо ефективності моніторингової діяльності НАЗК, яка стосується відповідності рівня
життя політиків та державних службовців даним, зафіксованим в
деклараціях. Не додав авторитету НАЗК і публічний скандал, що
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мав місце у листопаді 2017 р., який був пов’язаний із звинуваченнями на адресу голови комісії Наталії Корчак у фальсифікаціях
перевірок електронних декларацій та з інформацією про перевірку
лише 90 декларацій протягом 2016-2017 рр74. Абсолютно
дратівливою для суспільства та нерелевантною рівню ефективності роботи НАЗК стала інформація про розмір заробітної плати її
керівництва75. Призначення на посаду керівника НАЗК Олександра
Мангула також супроводжувалося токсичним, як для керівника
антикорупційної структури, скандалом, який стосувався надмірної
політичної афіляції Мангула із Президентом П. Порошенком76. Не
менш заплутаною і складною для сприйняття суспільством є
робота НАБУ і САП через: а) відсутність масштабних очікуваних
результатів у боротьбі із топ-корупцією; б) токсичні чвари між
очільниками інституцій. Самі представники нової антикорупційної
вертикалі наголошують на тому, що головною причиною
відсутності реальних результатів у протидії корупції є недостатня
політична воля у вищих ешелонів влади77. Для українців і НАБУ, і
САП, репутація яких девальвується, уособлюють нездатність
влади надати суспільству переконливих свідчень того, що
справедливість існує та перед законом всі рівні. Результат – на
грудень 2018 р. 41,1% громадян України зовсім не довіряють
Національному антикорупційному бюро України. 78 Не менш
тривожним є сигнал від Єрокомісії від 19 грудня 2018 р,, яка
схвалила другий звіт України про виконання вимог щодо
безвізового режиму, але окремо наголосила на необхідності
ухвалити додаткові заходи щодо боротьби з корупцією. Серед
вимог – відміна обов’язку для громадянських активістівантикорупціонерів надавати є-декларації, швидкий початок роботи
Вищого антикорупційного суду, запуск повноцінної системи
перевірки електронних декларацій. Є питання до роботи НАБУ та
САП, серед яких відсутність аудиту НАБУ, політичні мотиви
призначення аудиторів та необхідність оновлення довіри та
незалежності САП. 79. Отже, ще одне відкрите питання – наскільки
спроможні інститути нової актикорпуційної інфраструктури,
рівень довіри до яких не перевищує 10%, сприяти формуванню
серед українців прогресивної системи цінностей та запровадженню нових стандартів відповідальної та пасіонарної
поведінки в суспільстві?
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П’яте. Криза ідентичності Західного світу та формування
нового світового порядку збільшує ризик послаблення на діючу
українську еліт, державу та інститути екзогенного тиску – тиску
західних партнерів України. Вже п’ятий рік поспіль Україна
проводить структурні реформи та будує такий тип демократичного
режиму, який, за визначенням В. Горбуліна, є транзитом від
демократії мирного часу до демократії гібридної війни. 8081. Захід
лише починає активно усвідомлювати масштаби нової війни, мета
якої трансформувати/змінити демократичну природу як таку.
Якою буде відповідь на ці виклики західного світу, починаючи з
ідеологічної та ціннісної конфігурації і закінчуючи військовою і
політичною поки що не ясно. Але зрозуміло, що демократичному
світу доведеться шукати баланс між необхідністю швидко й
жорстко відповідати на будь-які прояви зовнішньої агресії і майже
одночасно забезпечувати права і свободи громадян, що відповідають цінностям демократичного суспільства та ринкової
економіки. Специфіку сьогодення чітко описав англійський
соціолог Зигмунд Бауман, який зробив акцент на тому, що ми
живемо в часи завершення одного світу та переходу до іншого
(interregnum / міжвладдя). У такі моменти всі розгублені, оскільки
старі правила вже не діють, а нові лише формуються. Відчуття
розгубленості підсилюється страхом перед новим, про яке майже
нічого не відомо82. Наприклад, згідно прогнозів REND Corporation,
одним з напрямків глобальних політичних змін може стати суттєве
скорочення впливу Західного світу (США та країн ЄС) та
підсилення таких гравців, як Китай, Індія, Сінгапур, Бразилія та
РФ83. Ризиком цієї світової «розгубленості» для України є те, що
кожна нація та держава змушені тимчасово локалізовуватися з
метою розробити власний порядок денний для розвитку на період
міжвладдя. Ця концентрація партнерів України (в першу чергу
США та ЄС) на внутрішніх проблемах може позбавити наш
політичний клас, еліту і суспільство такої сили екзогенного тиску,
який відчули на собі країни ЦСЄ та Балтії у 90-і рр. минулого
століття, коли починали євроатлантичну інтеграцію.
Чому такий сценарій є критичним для України? По-перше, як
вже наголошувалося, специфіка України полягає в тому, що її
дуальна ідентичність (спрощено – «прорадянська» та «прозахід-
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на») посилює аморфність суспільства, робить його більш
вразливим та ускладнює процес посткомуністичного транзиту.
«Пострадянська» частина ідентичності українців корелює із
відповідним ціннісними маркерами, де домінують патерналізм та
боротьба за виживання. «Прозахідна» частина ідентичності
українців пов’язана із ціннісними наративами більш успішного
Західного світу, із повагою до людини, свободи, демократії,
власності. Не буде перебільшенням стверджувати, що успішна
модернізація України потребує посилення проєвропейської
ідентичності. Як посилювати цю складову в умовах зосередження
безпосередньо Європи та США на власних питаннях і ймовірного
скорочення їх уваги до проблем України – не ясно.
По-друге. Потрібно визнати, що Захід, його фінансові та
політичні інститути, його лідери є драйверами і що не менш
важливо, донорами модернізації в Україні. Приміром, в аналітичному
звіті про виконання Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки та
Державної програми щодо реалізації засад Антикорупційної стратегії
чітко зафіксовано, що «чималу кількість заходів Антикорупційної
стратегії органами держави було виконано завдяки значній і
системній допомозі міжнародних донорів»84. Згідно інформації,
наданої послом ЄС в Україні Х. Мінгрелі, лише за період 2015 2017 рр. Україна отримала від ЄС «10 млрд. євро фінансової
допомоги» (кредити та гранти – прим. авт.)85.
По-третє. Неможливо заперечувати, що після Революції
Гідності українці розпочали і продовжують важливі та складні
реформи. Втім, потрібно визнати недостатність винятково
ендогенного ресурсу (держави, інститутів, суспільства) для
швидкого та успішного завершення Україною транзиту (і ціннісної
модернізації – в першу чергу). Чому так відбувається, що однієї
лише української ендогенності недостатньо для завершення
реформ? Дуальна, або, за визначенням М. Рябчука, дихотомна
ідентичність українців86 не консолідує суспільство навколо
спільної мети, а, навпаки, дефрагментує його, все ще залишаючи
великими ризики появи в одній державі двох різних націй – з
несумісними символами, історичними нарративами, зовнішньополітичними орієнтаціями та, загалом, ціннісними системами. Саме
відсутність світоглядної консолідації серед українців, співіснування двох – регресного та прогресного – ціннісних світів, зробили
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можливими, по-перше, захоплення України олігархатом (90-і рр.
ХХ ст.), а по-друге, анексію РФ Криму та фактичне загарбання
руками місцевих бойовиків частини Сходу України.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ЯК ФАКТОР
СУСПІЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ
Сьогодні Українська держава переживає складний період
становлення, коли відбувається переоцінка самих основ соціального та політичного життя, коли складається нова система
суспільних цінностей та нові механізми соціальної комунікації. У
цих умовах надзвичайно важливою є ступінь 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 стратегічної переорієнтації суспільства на пошук внутрішніх механізмів
самоорганізації та розвитку. До того ж Україна фактично
продовжує болісно шукати ціннісні орієнтири свого подальшого
розвитку. Це пояснюється як особливостями її історичного
розвитку, так і тим, що вона розташовується в зоні міжцивілізаційних контактів і, як результат, перебуває під впливом різноманітних
соціокультурних укладів. Це приводить 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. Як
результат, у сучасній Україні надзвичайно актуальною є думка K.
Клакхона, що криза нашої епохи – це криза цінностей, коли
єдиною умовою побудови нових стабільних соціальних утворень є
становлення нових, більш широких і більш складних відносин на
основі цінностей, що не тільки є загальновизнаними і глибоко
укоріненими в почуттях, але і мають також наукове обґрунтування2. До цього підштовхують і реалії «нової епохі» в яку
вступає людство. Адже, як зазначив філософ М. Розов, «у
наступаючій новій історичній епосі провідною формою світогляду
стане вже не релігійна, не ідеологічна, а ціннісна свідомість. Саме
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ціннісній свідомості призначено стати провідною формою
світогляду в ХХІ столітті, що відкриває нове тисячоріччя й нову
історичну епоху»3. Відомий філософ і політичний діяч З. Бжезінський вважав, що зараз взагалі починається «нова ера людства»,
що зумовлюється зміною пріоритетів. Так, якщо протягом більшої
частини історії людство намагалося «контролювати зовнішні
фактори нашого існування», то тепер усе більше проблемних
питань, які «постають перед нами, стосуватимуться внутрішніх
факторів існування, внутрішнього світу, а не зовнішнього»4.
Це чудово розуміє демократична Європа, яка на рівні Організації Об’єднаних Націй ініціювала розробку «Хартії взаємодії
країн та цивілізацій» – своєрідного зведення пріоритетних
фундаментальних цінностей взаємодії людини – суспільства –
держави. На думку її лідерів, саме «нові універсальні цінності
мають остаточно закріпити поступ демократичного державотворення нашою планетою, розбудову в усіх її куточках сучасних
демократичних політичних режимів»5.
Зрозуміло що й в Україні, яка розвивається в загальному
світовому контексті, проблема ціннісних орієнтацій є надзвичайно
актуальною. Адже важливою умовою розвитку суспільства у
перехідний період є його консолідація навколо об’єднуючих
цінностей. На думку науковців, «в української держави є три
основні напрями цінністніх орієнтацій. Перший із них можна
позначити як орієнтація на «Захід». У наш час її часто називають
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» 6. Тобто,
реальних шляхів є лише два – євроантлантичний і євразійський.
Але у виборі між ними є багато питань. Зокрема, І. Бредун вважає,
що проблемним залишається питання про те, якою мірою Україна
може вважатись частиною євразійської цивілізації або, навпаки,
якою мірою вона не належить до цієї цивілізації, а навпаки, є і
була одним із варіантів цивілізації європейської7. Від вирішення
цього досить складного і навіть болючого питання багато в чому
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залежить майбутнє сучасної України. Слід також усвідомлювати,
що це визначення можливе лише за умови реальної суспільної
консолідації народу України навколо нього. Відповідальність за
цинісній 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.
В Україні поняття «цінності» стало дискурсивним (тобто тим,
що перемістилося у центр публічних дискусій) у 2006-208 рр. На
думку Я. Грицака, 2006–2008 роки були часом, «коли стало
зрозумілим, що Помаранчева революція зазнала краху, і що
Україні не дійде до очікуваних змін. Ціннісний дискурс появився
як реакція на цей крах, з потреби як зрозуміти причини поразки,
так і сформувати нову, позитивну програму реформ. Кульмінацією
цього дискурсу став Євромайдан, котрий не випадково називали
Революцією Гідності або революцією цінностей»8.
Потрібно зазначити, що у вітчизняній філософській думці
проблема цінностей стала предметом вивчення значно раніше у
другій половині XX ст. Починаючи з 60-х років XX ст., філософи
розпочали аналіз ціннісних дефініцій у руслі марксистсько-ленінської парадигми. При цьому аксіологічну тематику інтенсивно
обговорювали в рамках соціальної філософії, культурології, етики
та естетики9.
З проголошенням незалежності перед українським суспільством постало питання утворення власної системи цінностей, яка б
зуміла консолідувати українське суспільство задля подальшого
його розвитку. Тому науковці почали активно розробляти дану
проблему. При цьому, як наголошує Ю. Пелех, категорія «цінність» є предметом теоретичних досліджень багатьох наук: філософії,
соціології, етики, естетики, історії, релігії, педагогіки, політології,
економіки, психології тощо. Представники кожної науки посвоєму розглядають поняття «цінності», але більшість досліджень
присвячена соціальним, демократичним, консолідуючим цінностям, що впливають не лише на функціонування людини в соціумі,
а й на консолідацію української суспільства10. Серед масиву
вітчизняних досліджень з даної тематики варто виділити праці
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М. Михальченка 11,12,13, С. Пирожкова, О. Майбороди, Ю. Шайгородського 14,15,16, Ф. Медвідя17,18, Р. Балабана19 , О. Радченка 20.
Проте далеко не усі проблеми цієї складної і широкої теми
досліджено достатньою мірою. Зокрема, фактично за межами
уваги вітчизняних науковців залишилося питання про місце у
цьому процесі суспільної консолідації. З цього випливає завдання
проаналізувати місце і роль ціннісних орієнтацій у суспільній
консолідації українського народу.
Перш за все, потрібно вияснити, що таке суспільні цінності і
яке місце вони займають у житті людства. Загальновідомо, що
саме вони є ядром духовного життя будь-якої спільноти 21. Адже
цінності в житті суспільства виступають соціально значимими
орієнтирами діяльності суб’єктів, одним із факторів розгортання
політичної історії. Вони формуються поступово, через відбір
певних видів поведінки і досвіду людей. Спочатку цінності
з’являються як сукупність звичок, прийомів людського побуту,
специфічні форми поведінки, що передаються від покоління до
покоління як ознака певного способу життя. З часом ці звички,
прийоми закріплюються, схематизуються і перетворюються у
традиції, обряди, звичаї, ритуали. Таким чином вони кодують
певні еталони суспільно схваленої поведінки людей. У подальшому вартісні взірці транслюються, зберігаються і передаються
через соціальні інститути: установи освіти, засоби масової
комунікації, релігії, політики, права тощо. Підсумком і метою
тривалого прищеплювання ціннісних якостей є формування
людської психології, ментальності, способу життя 22.
Таким чином, цінності фактично стають рушійною силою
розвитку суспільства і мають сенсожиттєве значення. Завдяки цінностям у суспільстві формуються різнорівневі мотиви і цілі людей,
визначаються засоби їхнього забезпечення. Цінності є регуляторами людської життєдіяльності, служать критеріями вчинків
людей. Як результат, саме вони можуть і повинні забезпечувати
злагоду у суспільстві, в якому здійснюється соціалізація, чи в
окремих соціальних групах щодо основних цілей і проблем
розвитку.
Об’єднання цінностей особистості утворюють систему її
ціннісних орієнтацій, тобто сукупність найважливіших якостей
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внутрішньої структури особистості, що є для неї особливо
значущими. Крім того, ціннісні орієнтації утворюють певну вісь
свідомості і поведінки особистості та безпосередньо впливають на
її розвиток. Система ціннісних орієнтацій виступає регулятором
особистісного становлення, слугує критерієм норм і правил
поведінки особистості23. Потрібно зазначити, що саме ціннісні
орієнтації є ядром найважливіших спрямовуючих векторів політичної діяльності: ідеології, політичної культури та політичної
системи. Крім того, стратегічні цілі розвитку держави формуються
на підставі цінностей, що утворюють моделі майбутнього стану. І
на самкінець, система цінностей народу створює як універсальні
суспільні «правила гри», так і специфічні норми, що регулюють
економічну, релігійну, культурну та інші сфери життєдіяльності,
які можна представити як автономні універсуми, свого роду
«ігрові майданчики, на кожному з яких гра ведеться за своїми
особливими правилами, відмінніми від гри на сусідньому
просторі» 24.
Потрібно зазначити, що стосовно визначення природи
«цінностей», в науковому світі немає єдиного підходу. Так,
суб’єктивісти розуміють «цінності» як винятково чуттєвооціночний продукт нашої розумової діяльності, поза якою вони не
мають жодного сенсу. Об’єктивісти трактує «цінність» як незалежну від нашого особистого сприйняття реальність, якісну
ознаку, певну характеристику різноманітних об’єктів буття.
Релятивісти намагаються поєднати два попередні підходи, розглядаючи «цінність» не як дихотомічну антиномію, а як діалектичну
пару, де «цінність» є об’єктивною реальністю, що одночасно
піддається нашій чуттєво-емоційній оцінці 25. Взагалі ж у
науковому обігу можна знайти близько 4 тисяч джерел, в яких
автори торкаються поняття «цінності». При цьому «одні виводять
ціннісний аспект світу з індивідуально-психічних переживань,
інші – з непсихічних факторів; одні вважають цінності суб’єктивними, інші – наполягають на існуванні також і абсолютних
цінностей; одні говорять, що цінність є ставленням, інші – що
цінність є якістю; одні вважають цінності ідеальними, інші –
реальними, треті – не ідеальними, але й не реальними»26.
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Не обійшли увагою даний феномен і вітчизняні дослідники.
Так, у «Політологічному енциклопедичному словнику» цінність –
це «об’єкти, явища, ідеї та їх властивості, до яких людина
ставиться як до таких, що задовольняють її потреби, інтереси і які
вона залучає у сферу своєї діяльності» 27.
Потрібно зазначити, що системне формування суспільних
цінностей відбувається на рівні взаємодії по осі «індивід–соціум–
держава», де цінності виступають загальнообов’язковими правилами поведінки, що формують із сукупності індивідів цілісну та
моністичну суспільну систему. Відтак «цінності» не тільки
опосередковано визначають структуру суспільства, а й формують
систему консенсусної узгодженості політичного життя. Об’єднанні
у певну логічну структуру, «цінності» володіють високим мобільним потенціалом, оскільки формуються та підтримуються кожною
соцієтальною одиницею – громадянином, сім’єю, групою, територіальною громадою, країною, людством. Саме «цінності» визначають характер та способи взаємодії суб’єктів у суспільстві,
політиці, культурі і навіть у повсякденому житті 28.
Загально відомо, що цінності складаються історично, а тому
міняються дуже поволі. У першу чергу змінам піддається структура цінностей, коли відбувається зміна певних пріоритетів. З
огляду на особливості соціалізації особистості, процес зміни суспільної системи цінностей відбувається протягом тривалості життя
кількох поколінь (традиційно тривалість життя покоління
становить 25–30 років), прискорюючись лише в буремні часи
суспільно-політичних криз.
Відштовхуючись від цих теоретичних підходів, вітчизняні
дослідники намагалися вивчити ціннісні орієнтації українського
суспільства. Більшість з них поділяє точку зору C. Гантінгтона,
який вважає Україну «розколотою» цивілізацією 29, оскільки вона
перебуває на перехресті двох великих цивілізаційних просторів –
західноєвропейського та євразійського, через що в українському
суспільстві яскраво проявляються розходження щодо відповідних
цивілізаційних орієнтацій. Зокрема, К. Вітман, оцінюючи ціннісні
орієнтації українського суспільства, знаходить його «розколотість» за «ознакою етнічної, мовної, культурної, цивілізаційної
належності»30. Переконливість такого підходу підтверджують і
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результати соціологічних опитувань. Адже відповіді українських
респондентів щодо більшості етнокультурних і пов’язаних з ними
питань дуже різняться у різних регіонах України 31. Більш того,
низка дослідників взагалі вважає, що «характерними особливостями українського суспільства є домінування деконсолідаційних
тенденцій над консолідаційними та розбалансованість цінніснонормативної системи» і як результат невизначеність значної кількості населення України щодо свого ціннісного вибору32. 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 в суспільстві цінностей, норм і пріоритетів
поглиблює цей процес»33.
Як результат, проглядається взаємодія двох тенденцій:
модернізація як оновлення ціннісної системи з привнесенням
нових аксіологічних компонентів та традиціоналізація – звернення
до традиційних «доперехідних» цінностей і інститутів, що їх
зберігають.
До певної міри з таким підходом можна погодитися, але, на
нашу думку, ситуація почала змінюватися після Революції
Гідності, або, як називає її Я. Грицак, «Революції Цінностей» 34 та
російської агресії. Під впливом цих подій відбулися значні
позитивні зрушення в питанні консолідації українського суспільства щодо цивілізаційного вибору, демократичних цінностей.
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
відстоювання незалежності України в умовах гібридної війни, яку
веде проти нас Російська Федерація. Ці зміни зафіксували соціологічні опитування, проведені Центром 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,
ставлення до війни на Сході України і ставлення до Росії» 35.
Результатами цих змін, на думку експертів, є те, що «в Україні
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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-культурного компоненту
ідентичності»36. Усе це сприяє формуванню в українців відчуття
своєї «унікальності», поступове формування основ феномену
«української національної ідеї», яка, на думку Ю. Шайгородського, виступає певним субстратом, квінтесенцією ціннісної
системи суспільства, «є найважливішим принципом його існування і, водночас, – основним інструментом суспільних реформувань.
Не випадково глобальною метою будь-якого політичного режиму є
прагнення сформувати систему базисних цінностей і зорієнтувати
на них більшу частину суспільства»37.
Проте процес утвердження цих нових цінностей в Україні є
складним і тривалим. Це обумовлено кількома причинами:
- по-перше, це тривала історична відірваність від демократичного світу, ізольованість від політичного та культурного життя
Європи;
- по-друге, це вплив радянської спадщини, радянських
цінностей носіями яких є люди старших вікових груп;
- по-третє, це потужна інформаційна експансія з боку РФ,
яка, з одного боку, ретранслює ідеологію «русского мира», а з
іншого усіма можливими способами дискредитує цінності
«демократичного світу».
Ще однією проблемою, яка стримує формування й утвердження нових цінностей, є неспроможність української політичної еліти
до висування чітких і зрозумілих об’єднуючих цінностей. До речі,
цю проблему ще наприкінці ХІХ ст. підмітив Т. Зінківський. У
праці «Молода Україна, її становище і шлях» він підкреслював, що
«принциповим для українського розвитку є те, що українська
панськість не створила власних ідеалів…», а через брак ідеалів
нові покоління української еліти порвали культурно-ціннісний
зв’язок із своїм народом» 38. Хоч як це дивно, але наведені слова є
актуальними і в наш час.
Як результат, ми спостерігаємо «неупорядковано-анархічний
характер ціннісного світогляду громадян України», який заважає
вірно сприймати таку політичну цінність як демократичний
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порядок, зводячи його до авторитарної інтерпретації. Унаслідок
цього в державі домінують ідеї неповаги до Конституції, закону,
відсутня толерантність і коректність політичних дискусій, в
політичному житті домінують розкол політичного класу, егоїзм
групових і кланових інтересів як противага ідеям і принципам
консолідації та інтеграції країни і народу 39.
Крім того, гальмує становлення нової системи цінностей
політичного і громадянського характеру в сучасній Україні
«складність переходу від атрактивних цінностей (що стверджувала
попередня форма суспільно-політичних відносин), до цінностей
конкретного характеру та змісту: вартість життя, індивідуальної
свободи, власності, форм і способів самоврядування тощо». Саме
тому «у сучасній Україні цінності в системі «політичне–громадянське
життя» продовжують формуватися за схемою «держава (інституції)–
суспільство (нація)–індивід» на відміну від новоєвропейських
традицій: «індивід–суспільство (нація)–держава (інституції)» 40.
З цього можна зробити висновок, що в Україні цінності
політичного характеру продовжують домінувати над громадянськими і тому сучасна політика потребує більшою мірою раціональних способів і форм свого вияву у діях індивідів, соціуму,
інституцій, а не ціннісно-ірраціональних, домінування яких не
спричиняє до пошуків толерантних, компромісних, неантагоністичних форм відносин у суспільстві.
Для того щоб ситуація змінилася потрібно зміцнювати
національне соціокультурне середовище, яке буде сприяти відторгненню «старих, комуністичних цінностей», а також нав’язуваних ззовні цінностей «русского міра», створювати ситуацію, за
якої вже не сприймаються властиві для тоталітарної держави
абстрактні цінності та нав’язані згори установки.
Зрозуміло, що «цивілізаційний розвиток у своїх плідних
формах (саме він визначається цінісними орієнтирами – Ю. П.)
можливий лише за умови реальної консолідації народу країни» 41.
Зрозуміло, що в рамках цього процесу важливим є формування
певного рівня однодумства у площині життєвих цілей громадян.
Невизначеність чи заперечення визначеності в питаннях загальнонаціональних духовних орієнтирів створює конфліктогенний
простір і має наслідком небезпечні коливання масових настроїв,
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розшарування правлячої верстви, поглиблення регіональних
відмінностей. Тому сьогодні з особливою гостротою постає
питання консолідації українського суспільства навколо демократичних цінностей, європейського вектору подальшого розвитку.
Що ж таке суспільна консолідація? Яка її роль у процесі
становлення ціннісних орієнтацій українського суспільства і як
вони впливають на консолідацію? Не вдаючись у детальний аналіз
теоретичних положень феномену консолідації, хочу лише наголосити на тому, що у науковій літературі використання терміну
«суспільна консолідація» є відносно новим. Фактично його почали
використовувати в науковому дискурсі лише у ХХ ст.42. У 1970 –
1980 рр. використання цього поняття розширюється у звязку з
розробкою «моделі демократичного транзиту» та з виникненням
так званої «третьої хвилі демократизації». У цей час науковці
акцентують увагу на консолідації демократії43,44,45,46 .
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 та методів, здатних його стимулювати. Таким чином, вона
проявляється в поширені певної системи ідей, цінностей і 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 комунікації в системі відносин «особистість–суспільство–
нація–держава» тощо. Фактично суспільна консолідація є інтегратором 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, що напряму пов'язаний з цінностями,
які є внутрішніми регуляторами суспільства (менталітет, моральні,
історико-культурні цінності тощо), прийнятих суспільством і
державою в цілому, визнаних представниками різних політичних
партій і громадських організацій. Тому ключовою дилемою
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суспільної консолідації є питання про набір «інститутів і
цінностей», з якими політики можуть погодитися, а громадянське
суспільство зголоситься підтримати. Результатом цього має бути
консенсус щодо певних правил, які допоможуть розв’язати усі
головні суспільні протиріччя і конфлікти. Адже суспільна консолідація в державі досягається завдяки взаємним інтересам та
взаємодії в правовому полі її носіїв: влади, еліти, громадськості47.
Усе це свідчить, що цінності є важливою складовою і навіть
модератором процесу консолідації суспільства. Особливо важливими вони є для суспільств перехідного типу, до яких належить
Україна. Для останньої це пояснюється тим, що для неї сам процес
трансформації зумовлює зіткнення принаймні трьох систем
цінностей: 1) нової системи, що «імпортується» з країн західної
цивілізації разом з ринковими моделями економічної трансформації і
розширенням торговельних та інвестиційних 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 48. Крім того, 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» 49.
Враховуючи названі чинники можна зробити висновок, що в
цих умовах продуктивний вибір цінностей можливий лише за
умови реальної консолідації суспільства. Відповідальність за це
повинні брати на себе не лише уряд, політики, державні та
громадські діячі, а й більшість громадян. Тоді цей вибір буде не
лише низкою гасел, а стане реальним дороговказом побудови
нового, демократичного суспільства. У випадку з Україною нові
цінності чітко вкладаються у цивілізаційну парадигму її розвитку.
Аналізуючи українську ситуацію С. Пирожков пропонує механізм
досягнення означеної мети: «конструктивний цивілізаційний 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 з
метою підвищення рейтингу через приниження опонента, а
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здатність довіряти і входити у стан співтворчості, що буде
актуалізувати довіру народу до політиків і влади в цілому». При
цьому він підкреслює, що нові цінності «не повині суперечити
архетипам її культури й особливостям ментальності її населення.
Кожна культура має здійснити свою, закладену в її глибинних
основах, місію та покликання» 50.
На важливість взаємодії ціннісних орієнтацій і цивілізаціційного вибору у процесі консолідації українського суспільства
вказує і М. Степико, який підкреслює, що «цивілізаційний
розвиток сучасної України передбачає взаємодію трьох консолідаційних процесів: національного, ціннісного, модернізаційного.
Зважаючи на багатоаспектність і багатовимірність процесу
консолідації супільства… вона є… духовно залежною від рівня
походження та якості цінностей, покладених в її основу» 51.
Таким чином, можна стверджувати, що цінісні орієнтації є
задіяними у процесах різних видів консолідації. Але найбільш
активно, на нашу думку, в демократичній, національній і
соціальній. Дозволю собі коротко зупинитися на процесі їхньої
взаємодії з ціннісними орієнтирами в українських умовах.
Насамперед, на демократичній консолідації. Як відомо, в її основі
лежить «створення повноцінного відкритого суспільства, основними елементами якого є громадянське суспільство, демократична
соціально-правова держава»52.
Розкриваючи її сутність і зв'язок з ціннісними орієнтаціями,
В. Лесняк підкреслює, що цей процес розвивається у трьох
площинах: політико-правовій, суспільній та культурній. «У
політико-правовій площині вирізняються: конкурентні вибори, що
відбуваються циклічно; свобода об’єднання та висловлення думки;
альтернативні джерела інформації; функціонування принципу
розподілу влади, рівність громадян перед законом; повага до прав
меншин; визнання усіма політичними акторами демократичних
правил політичної 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»53.
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Як ми бачимо, важливу роль у процесі демократичної
консолідації відіграє наявність і розвиненість громадянського
суспільства як головної цінності демократичних суспільств. Воно
ж є засадничою умовою «продуктивних ціннісних орієнтацій»
українців на користь «євроатлантичних цінностей». Зокрема, в
Україні саме громадянське суспільство може сприяти формуванню
політичної нації, пошуку шляхів та механізмів, які б усували
проблеми розколотості суспільства, поєднували б різні колективні
ідентичності, затверджували б відповідні правила суспільної гри,
шукали б порозуміння між «групами інтересів» та суспільними
секторами. Більш того, демократичне 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, відповідальності та діалогу в поєднанні з
духовно-культурною самобутністю» 54.
Тут ми виходимо ще на один вид суспільної консолідації,
який тісно повязаний з ціннісними орієнтаціями – національну
консолідацію (консолідацію нації). Адже без неї неможливо
досягти стратегічних цілей у діяльності нації та держави, оскільки
саме вона є необхідною передумовою для стабільного політичного
розвитку, впровадження реформ, стабілізації економіки та
подальшого національного розвитку.
Найчастіше проблема національної консолідації розглядається
в контексті соціальних процесів, розвитку національних рухів, у
вивченні проблеми національної безпеки. Так, Г. Луцишин розглядає національну консолідацію як процес, спрямований на
зміцнення й об’єднання етнонаціональних груп, які утворюють
націю, шляхом поступового усунення бар’єрів і формування
спільних цінностей, інститутів (політичних, економічних, соціальних, духовних) для досягнення спільної мети 55.
А. Колодій вважає, що основу національної консолідації
становлять не лише такі формальні ознаки, як усвідомлення
належності до однієї держави, громадянство, а й спільні цінності,
що проявляються у культурній єдності, яка виникає завдяки
формуванню в полікультурному суспільстві значного обсягу
поділюваної усіма культури, котра обслуговує суспільні інститути.
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Вона формується навколо певної етнокультурної серцевини
(ядра)56. Крім того, авторка зауважує, що окрім вибору моделі
національної консолідації важливим є визначення напрямів дії та
засобів реалізації обраної стратегії. І тут не обходиться без
цінностей, які поділяються суспільством. Найголовнішими серед
них є: 1) виховання національних почуттів (за допомогою міфів,
символів, свят, історичної освіти); 2) формування єдиного культурного простору і розвиток 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 в цілому 57.
Світова практика свідчить, що головними принципами
національної консолідації є: створення атмосфери взаєморозуміння і довіри між етнічними меншинами незалежно від
політичного і соціального стану; розвиток поліетнічного суспільства на принципах толерантності, діалогу, національної
спрямованості, честі та гідності; створення сприятливих умов для
збереження етнонаціональної ідентичності, наступності поколінь;
розвиток культурної самобутності титульного етносу, вдосконалення правових основ регулювання національних відносин 58. Усі
ці принципи повністю кореспондуються з процесом ціннісного
вибору України. Адже перехід до нових стандартів суспільнополітичного життя є можливим лише за умови скоординованої та
узгодженої взаємодії усіх її етнічних спільнот. При цьому
необхідними є грунтовні перетворення у гуманітарній сфері.
Зокрема: вироблення інтеграційної соціогуманітарної політики,
спрямованої на формування єдиної політичної нації, формування
сучасної української ідентичності; формування в Україні єдиного
інформаційного простору; гнучке розв’язання мовного питання;
зміцнення громадських і культурних зв’язків між російськомовними і україномовними регіонами 59.
Сучасна українська практика свідчить, що важливим видом
суспільної консолідації є соціальна консолідація. На думку
дослідників, саме вона об’єктивно протистоїть розшаруванню та
атомізації суспільства. При цьому вона теж повязана з ціннісними
орієнтирами. Адже, консолідоване суспільство неможливе без
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загальної мети, спільного інтересу, єдності дій. Тобто, соціальна
консолідація в державі являє собою об'єднання громадян країни
виходячи із ціннісної згоди з приводу розуміння назрілих
загальнозначущих проблем та їх рішень. Тому шлях до соціальної
консолідації лежить через налагодження партнерства між основними соціальними групами, соціальною підтримкою населення
владою, зміцнення середнього класу, що гармонізує соціальну
сферу суспільства, а сама соціальна консолідація являє собою
зацікавлену участь громадян у справах об’єднання міста, регіону,
країни як цілісного соціального організму.
Потрібно зазначити, що поняття «соціальна консолідація»
(згуртованість) мало переважно наукове застосування. В останні
роки в країнах Європейського Союзу, низці інших країн це
поняття спочатку перекочувало у програмні документи, концепції,
згодом набуло практичного звучання. Нині положення Концепції
соціальної згуртованості, що була розроблена у Європейському
Союзі у 90-ті роки минулого століття, міцно увійшла в практичну
площину.
Аналізуючи особливості розвитку сучасної України, вітчизняні дослідники доходять висновку, що соціальна згуртованість
має, з одного боку, об’ єктивні передумови становлення і розвитку,
а з іншого – чимало чинників, які їй перешкоджають. До перших
вони відносять – розвиток інститутів громадянського суспільства,
які продукують більш цивілізовані суспільні відносини. До других –
формування суспільства споживання та суспільства «індивідів»,
що сповідує споживацькі настрої та мотиви поведінки; деградацію
моральних цінностей і трудових установок громадян;
нерозвиненість інститутів демократії в суспільстві; зростання
розбіжностей між проголошеними соціальними правами і практикою їх реалізації 60. Які з цих чинників будуть домінувати у
суспільстві залежить від цінностей, які це суспільство буде
поділяти.
Аналіз сучасного стану України свідчить, що рівень соціальної консолідації суспільства залишається невисоким і, за оцінкою
вітчизняних дослідників, має тенденцію до подальшого зниження.
Пояснюючи це О. Оржель пише, що «сьогодні в Україні спостерігаються тенденції, здатні перешкоджати соціальному згурту-
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ванню українського суспільства (його інтеграції і консолідації).
Такими тенденціями є: відносно низький рівень життя більшості
населення в поєднанні з високою поляризацією; просторова і
соціальна роз’єднаність суспільства; брак довіри та взаємодії між
різними суспільними сегментами; відсутність єдиного бачення
розвитку країни та національної ідеї взагалі»61. А. Колот додає до
вищеперерахованого «низький рівень довіри населення до
інститутів влади та інших інститутів, масові прояви соціальної
дезінтеграції, ерозію соціальної солідарності та цінностей праці»62.
Оріентиром для України у вирішені питання соціальної
консолідації суспільства можуть і повинні бути підходи Європейського Союзу – це, насамперед, наявність пріоритетної мети;
забезпечення добробуту членів суспільства, зменшення соціальних
диспропорції, запобігання маргіналізації людей63.
Наведені вище теоретичні викладки підтверджуються практикою державного управління, коли навіть спроби осмислено
визначити перспективні шляхи реформування суспільства здійснюються здебільшого з використанням старих цінностей
пріоритету державної економіки та зміцнення владних структур,
тоді як питання розвитку людини, особистості, творчого потенціалу суспільства, як і раніше, відсуваються на задній план. Це
призводить до того, що в Україні спостерігається «мозаїчність і
нестабільність ціннісних орієнтацій. Така ситуація зумовлена тим,
що в країні відбулася зміна умов життя, взято курс на розвиток
демократії як пріоритетного вектора розвитку, однак діють старі
тоталітарні принципи, які гальмують в українців бажання зберегти
націю, відродити консолідуючі державницькі цінності» 64.
Проте події останіх років дещо змінили ціннісні орієнтації
населення України, що сприяло консолідації українського суспільства. Перші в ряду цих подій – Революція Гідності і російська
агресія на Сході. Так, соціологічне опитування, проведене
27 вересні – 4 жовтня 2018 р. Соціологічною групою Рейтинг,
зафіксувало, що 52% опитаних висловили готовність у випадку
виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну
цілісність України зі зброєю в руках (у 2012 р. таких було 33%)65.
Інше опитування, проведене КМІС, Центром Разумкова та
Соціологічною групою Рейтинг 19 жовтня – 2 листопада 2018 р.,
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зафіксувало збереження підтримки населенням курсу на євроінтеграцію та вступ до НАТО. Так, вступ до ЄС підтримує 50 %
опитаних, проти – 30%. Вступ до НАТО має 40 % прихильників
проти 36% 66.
Все ж, як вважає М. Михальченко, «значна частина громадян
країни позбавлена чітких цілей і цінностей, що часто супроводжується жорсткими ідеологічними протистояннями різних
політичних сил, які виступають від імені окремих груп українського народу, що характеризується тривожним психологічним
станом громадян»67. Підтверджуючи дану тезу, український
соціолог Є. Головаха стверджує, що в українському суспільстві
матеріальні цінності продовжують переважати постматеріальні,
що «може привести до утворення в Україні «русского міра у
вишиванці». При цьому Головаха наголошує, що «в європейських і
глобальних дослідженнях цінностей профілі України і Росії
залишаються схожими за винятком політичних цінностей, де ми…
за ці чотири роки, змінивши політичну орієнтацію, відійшли дуже
далеко від Росії як політичний суб'єкт». На думку соціолога, наше
суспільство ще «нетолерантне до людей з іншим кольором шкіри
та іншою сексуальною орієнтацією, а також не визнає різноманіття
мов і релігій»68.
Така ситуація склалася не випадково, адже для сьогоднішніх
політичних діячів є невигідним, щоб народ консолідувався. І тому
вони докладають максимум зусиль для того, щоб українське
суспільство продовжувало залишатися сегментованим, а для них
ще краще – атомізованим. Адже така сегментація дає можливість
для спрощеного управління масами та маніпуляції їхньою
свідомістю.
Наведений вище матеріал свідчить, що ціннісні орієнтації є
важливим фактором консолідації суспільства і саме вони можуть
обєднати його в єдиний цілісний соціальний організм і вплинути
на цивілізаційний вибір України. Це проявляється в тому, що вони
сприяють поширенню ідей, створюють умови для зміцнення
позицій суверенітету та незалежності в державі, виступають
чинниками систематизації законодавства та системи управління,
сприяють вдосконаленню організаційних форм і комунікації в
системі відносин «людина–суспільство–держава» тощо.
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Особливо активно у цьому процесі беруть участь такі види
суспільної консолідації як демократична, національна, соціальна.
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-демократичних
цінностей як загальнолюдських, так і загальноцивілізаційних. Як
результат, більшість громадян України вважають, що «спільне
бачення майбутнього, спільні проблеми, які стоять перед
Україною сьогодні, можуть бути основою для єднання
українського суспільства» 69. При цьому вони вірять, що
практичними заходами, які сприяють консолідації, можна
подолати соціально-економічні проблеми та підвищити рівень
добробуту, успішно боротися з корупцією, якісно змінити владу,
досягти більш справедливого розподілу суспільних благ.
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ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ЯК МЕХАНІЗМ КОНСОЛІДАЦІЇ
СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
Політика пам’яті належить до ефективних механізмів впливу
на політичну реальність, зокрема, на ступінь консолідації суспільства, самоусвідомлення громадян, формування та зміцнення
колективних ідентичностей. Поступове усвідомлення дієвості цих
механізмів у вітчизняному політикумі зумовлює зростання інтересу до питань колективної пам’яті, яке демонструють очільники
держави, політики, політичні партії та структури громадянського
суспільства. Формування та реалізація політики пам’яті в Україні
відбувається дедалі більш усвідомлено і спрямовано. Одночасно, й
у тісному зв’язку із цим суто політичним інтересом до питань
пам’яті, тема політики пам’яті привертає увагу науковців як
надзвичайно перспективний напрям гуманітарних досліджень.
Особливістю України є нюанси чи розбіжності колективної
пам’яті жителів різних її регіонів, різних етнічних та суспільних
груп. Наразі в державі триває активний пошук такої моделі
політики пам’яті, яка посприяла би консолідації цих груп у єдине
громадянське суспільство, зробила би різноманіття образів
минулого в України її ресурсом, а не проблемою.
До цього спонукає і розв’язана Росією війна проти України.
Одним із проявів війни стало агресивне нав’язування українцям з
боку пропагандистських структур Російської Федерації імперськорадянського образу минулого. Ці процеси є предметом постійної
уваги науковців, які спираються на уявлення про колективну
пам’ять для розуміння суспільно-політичних процесів в Україні.
Поворот до пам’яті
Зацікавлення тематикою пам’яті та, конкретно, політикою
пам’яті характеризує академічну гуманітаристику в Україні віднедавна. Українські науковці у своїх дослідженнях переважно
розвивають методологічні підходи, розроблені західними колегами
у рамках memory studies – так маркується відповідна сфера
досліджень в англомовній науковій літературі. Розвиток цих
підходів, формування відповідного поняттєвого апарату та концептуалізація коммеморативного досвіду українців складає теоретичний вимір студій політики пам’яті.
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Колективна пам’ять, історична пам’ять, культурна пам’ять,
соціальна пам’ять, суспільна пам’ять, національна пам’ять – цими
поняттями оперують дослідники, доволі часто не знаходячи
спільної мови, не виробляючи якоїсь однієї усталеної дефініції.
Тим не менше завжди йдеться саме про пам’ять, як про канал
передачі історичного досвіду і чинник формування національної
ідентичності.
З огляду на виклики актуальних політичних процесів в
Україні, увага українських науковців до сфери політики пам’яті не
може обмежуватися суто теоретичним виміром. Вона закономірно
поширюється на практичний вимір, в якому здійснюється опис і
аналіз політики пам’яті в сучасній Україні, фіксуються її результати, формуються критерії оціночних суджень, рекомендації щодо
її вдосконалення тощо. Дедалі частіше ці два виміри – теоретичний і практичний – артикулюються як окремі, хоч тісно пов’язані
та взаємно обумовлені.
Кожна, навіть найбільш прагматично орієнтована дослідницька розвідка передбачає передовсім окреслення змісту понять,
до яких вдається дослідник, його позиціонування в широкому колі
наявних інтерпретацій предмету його дослідження. Попередньо
визначимо політику пам’яті як регулювання колективної пам’яті
політичними механізмами. Це визначення близьке до того, яке
запропонував Ж/ Мінк1. Таке розуміння політики пам’яті вимагає
також з’ясування, що розуміється під поняттям «колективна
пам’ять». Це тим більш складно, що цей термін в певних контекстах може виступати як близький поняттям «історична пам’ять» чи
«національна пам’ять». Але його використання в цьому випадку
видається найбільш коректним.
Та спочатку нагадаємо, що пам’ять – це властивість людського розуму довший час зберігати систематизовану інформацію
(знання) про пережитий досвід, а також у відповідний момент
актуалізувати («пригадувати») ці знання й робити на їх підставі
якісь висновки, а то й діяти. До пережитого досвіду можна
віднести не лише безпосередні враження від подій, учасником
яких була людина, а й опосередковані – почуті розповіді, прочитані книжки, переглянуті фільми тощо. Утім, психологи та
криміналісти добре знають, наскільки суб’єктивними, трансфор-
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мованими під впливом різноманітних чинників є навіть особисті
спогади, а що вже казати про опосередковані.
Поняття пам’яті часто поширюють на групи людей – громади,
колективи, нації тощо, і тоді виникають такі словосполучення, як
пам’ять колективна, корпоративна, національна, історична тощо.
Зрозуміло, що таке розширення вимагає переосмислення. Адже
завдяки відмінностям між власне пам’яттю (індивідуальною
пам’яттю людини), та спільною (колективною) пам’яттю групи,
людина може не лише «пам’ятати» про події вікової давності, що
їх свідком не була ні вона, ні навіть її прадіди, але й цілком щиро
змінювати свої «спогади» під зовнішнім комунікаційним впливом
та внаслідок осмислення отриманих знань.
Отже, під колективною пам’яттю, в першому наближенні,
пропонується розуміти образ минулого, репрезентований у суспільній свідомості певної групи. Уявлення про національну
пам’ять передбачає конкретизацію характеру цієї групи, яка
окреслюється як нація (етнічна чи політична). Використання
теоретичного конструкту «історична пам’ять» у цьому випадку є
ще більш проблематичним. Він відбиває зв’язок традиції історієписання та колективних уявлень, і може передбачати як груповий,
так і індивідуальний вимір, але в окремих контекстах апеляція до
цього поняття є доцільною.
Різноманіття тлумачень таких теоретичних конструктів як
«історична пам’ять», «колективна пам’ять», «національна пам’ять»
змушує звернутись до генеалогії цих понять. Уявлення про
колективу пам’ять увів у науковий обіг французький соціолог
М. Альбвакс (його прізвище часто пишуть як Гальбвакс або
Хальбвакс). Вихід у 1950 році його програмної роботи «Колективна пам’ять» дав поштовх напряму досліджень, пов’язаних з
колективною та історичною пам’яттю. Теорія Альбвакса ґрунтується на тому, що суспільне середовище обмежує й упорядковує
спогади про минуле у просторі й часі, слугує джерелом як самих
спогадів, так і понять, за допомогою яких вони формуються.
Значною мірою спалах інтересу до даної проблематики
зумовили і дослідження з історичної антропології, а також студії
сфери ментальностей, які провадили представники французької
школи «Анналів». Вони зосередили увагу на системах уявлень
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людських колективів як на значущому чиннику суспільного життя,
що наділяє його сенсом. Віра у можливість декодувати цей вимір2,
висловлена А. Гуревичем, стала закликом до істориків зосередитися
на дослідженнях пам’яті та сформувати відповідну методологію.
Від початку дослідження пам’яті розвивалися у міждисциплінарному просторі, хоч історики зробили у цей напрям досліджень
найбільш переконливий внесок. Це передовсім такі закордонні
історики як Ф. Ар’єс, Я. Ассман, О. Васильєв, В. Вжозек,
Е. Гобсбаум, А. Гуревич, П. Коннертон, М. Копосов, Ж. Лефевр,
О. Міллер, Ж. Мінк, П. Нора, П. Рікер, Й. Рюзен, Ф. Фюре та інші.
Водночас значний вплив на сферу досліджень пам’яті здійснили
роботи деяких філософів, таких як А. Бергсон, Г. Гадамер, О. Лосєв, М. Фуко та інші. Певний сегмент досліджень проходив у
соціологічній площині, де варто віддати належне насамперед вже
згаданому М. Альбваксу, Я. Зерубавель, Ю. Леваді та іншим.
Друга половина ХХ століття стала періодом розширення
міждисциплінарної співпраці гуманітаріїв. Ці процеси підштовхнули формування самостійної міждисциплінарної ділянки досліджень «memory studies». Певну роль у цьому відіграв виклик
постмодернізму, який спрямував дискусії з теорії історії у бік
більшої уваги до історичної й суспільної свідомості та виокремлення у ній сталих структур, зокрема колективної пам’яті. Це дає
підстави назвати «поворот до пам’яті» одним із феноменів
розвитку соціогуманітарного знання зламу ХХ–ХХІ століть, поруч
із такими феноменами, як «лінгвістичний поворот», «когнітивний
поворот» тощо. Отже, від 1980-х років проблематика пам’яті в
західній гуманітаристиці претендувала на першочергову увагу
науковців. В рамках цього напряму зміцнив інтерес і до політики
пам’яті, що у 1990-х роках, за спостереженнями науковців3, досяг
максимуму на Заході.
Саме в цей час, у 1990-ті роки відбувалось становлення і
зміцнення української державності. Орієнтація в координатах лібералізму, націоналізму, етатизму тощо стояла гостро на порядку
денному для молодої держави. Пошук оптимальної моделі гуманітарної політики відбувався переважно стихійно, несистемно. Це
стосувалось і політики пам’яті.
Більш системний характер вона стала набувати вже на
початку ХХІ ст. Цьому посприяло ознайомлення з досвідом інших
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пострадянських країн, а також поширення інтересу до проблематики пам’яті у наукових та експертних колах наприкінці 1990-х
рр. Від того часу помітний внесок у розвиток цих досліджень
зробили такі науковці як Л. Венгринюк, О. Волянюк, В. В’ятрович,
О. Гайдай, А. Глушко, Я. Грицак, О. Гриценко, Ю. Зерній, Г. Касьянов, А. Киридон, Г. Луцишин, В. Масненко, Л. Нагорна, Я. Примаченко, М. Рябчук, І. Склокіна, С. Троян, Ю. Шаповал та інші.
Тема набула висвітлення в тематичних випусках наукових
журналів, під час проведення круглих столів та семінарів.
Систематичний характер набувають конференції з означеної теми,
зокрема, щорічна Всеукраїнська наукова конференція «Політика
пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» вп’яте була
проведена в Рівному у травні 2018 року4. Український інститут
національної пам’яті до його реорганізації на орган виконавчої
влади (2014 р.), встиг зорганізувати систематичну дослідницьку
роботу з теми політики пам’яті в Україні. Цей Інститут забезпечив
випуск довідникових видань з теми, а також видав 10 випусків
збірника «Національна та історична пам’ять». Свій внесок в
організацію досліджень політики пам’яті роблять профільні інститути НАН України, Національний інститут стратегічних
досліджень, кафедри історії та політології при українських університетах, громадські об’єднання, такі як Центр студій політики
пам’яті та публічної історії «Мнемоніка», Центр досліджень
визвольного руху та інші.
У визначенні змісту поняття «політика пам’яті» науковці
найчастіше акцентують на завданнях конструювання засобами
політики певної моделі колективної пам’яті. Щоправда, іноді у
тлумаченнях терміну виділяють поряд з конструктивістським
підходом ще два інших – ціннісний та інструменталістський5.
Дійсно, доволі далеким від конструктивістського виміру є визначення політики пам’яті як публічного простору діалогу суспільних
сил та істориків (дане Олексієм Міллером, воно слугує за зразок
ціннісного підходу). Все ж таки найчастіше дослідники у пропонованих ними тлумаченнях терміну підкреслюють наявність
цілепокладання та артикульованих мотивацій суб’єктів здійснення
політики пам’яті.
Головним змістом політики пам’яті, як відзначила Л. Нагорна6, є вироблення максимально наближеного до реальності «образу
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минулого» – як дієвого інструменту впливу на суспільну
свідомість. До образу минулого у визначенні політики пам’яті
апелюють багато українських науковців, вказуючи, зокрема, що
політика пам’яті має концентрувати енергію соціуму навколо
створення образів минулого, здатних виконувати роль орієнтаційних матриць щодо майбутнього7. Помітно перегукується з цією
думкою пропонований А. Киридон погляд на політику пам’яті як
на «сукупність соціальних практик, спрямованих на репрезентацію
(чи модифікацію) певних образів минулого (образів спільного
минулого), актуалізованих сучасним політичним контекстом»8. До
схожого визначення схиляється і Л. Венгринюк: «політика пам’яті –
це процес конструювання співзвучних настроям епохи (і певним
політичним силам) образів минулого»9.
Когнітивна цінність такого виразу як «образи минулого»
зумовлена його лаконічністю та метафоричністю. Доцільним видається покласти його в основу визначення колективної пам’яті –
як сукупності образів минулого, репрезентованої у суспільній
свідомості певної групи, завдяки якому вона себе ідентифікує.
Відповідно, політика пам’яті виступає як процес регулювання
політичними механізмами образів минулого, репрезентованих у
суспільній свідомості певної групи і значимих для її ідентифікації.
Це регулювання здійснюється відповідно до тих завдань (легітимації, мобілізації, експансії тощо), які формулює суб’єкт
політичної дії.
Насправді колективна пам’ять – доволі умовний і крихкий
конструкт, що вибудовується, як правило, у зіткненні корпоративних інтересів, політичних уподобань, ідеологічних настанов. Минуле (пам’ять) не дає себе зберегти, «законсервувати», воно постійно
опосередковується теперішнім, пристосовується до нього.
Підсумовуючи різноманітні підходи, О. Гриценко дає таке робоче визначення колективної пам’яті як системи (власне, важливої
підсисетми в складній системі культури сучасного суспільства):
Колективна пам’ять – система, основними складниками якої
є:
- [мінлива] сукупність уявлень про минуле, що побутують у
комунікаційному просторі спільноти й поділяються більшістю чи
хоча б значиою частиною спільноти/суспільства;
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- суб’єкти формування уявлень про минуле (наукові, освітні,
культурні інституції, органи влади, інші опінієтворчі осередки
суспільства);
- інфраструктура (інституції, комунікаційні канали та практики,
мнемотехнології), що забезпечує здатність суспільства формувати,
накопичувати й зберігати інформацію (знання) про спільний
досвід, за потреби актуалізувати, переосмислювати, використовувати її для самозбереження, саморегулювання, розвитку
спільноти10.
Справді, у проваджені державної політики пам’яті виявляються
задіяні різноманітні механізми, якими володіє держава. Найбільш
помітною, а тому й резонансною, стає регуляція символічного ряду,
закарбованого в публічному просторі – спорудження чи знесення
пам’ятників, насичення публічного простору бажаними символами і
знищення небажаних, зміна топонімів тощо.
Не менш значущою складовою політики пам’яті є усталена
практика інтервенцій держави у сферу історієписання. Претензії
держави на контроль за цією сферою загалом не оскаржуються.
Адже стабільність і міць будь-якої модерної держави залежить від
патріотизму її громадян, і в його вихованні складно перебільшити
роль аффірмативної історії. Остання, за словами А. Мегілла,
«підпорядковує минуле тим проектам, якими люди клопочуться в
сьогоденні»11. Тому й українська держава здійснює вплив на
змістовне наповнення освітніх програм з історії, заохочує певні
напрями історичних досліджень тощо. Цей контроль держави над
змістом історичного наративу здійснюється не лише за посередництва бюрократичних інститутів, таких, як Міністерство
освіти і науки. Існують і інші шляхи контролю історичної сфери –
через фінансування наукових інститутів, порядок денний підконтрольних державі медійних засобів, вибірковість запуску соціальних ліфтів і т. ін. Цей контроль має тривалий і системний
характер: державне регулювання поширюється не лише на ділянку
дидактичної історії (на зразок роботи з підручниками), а й на інші
ділянки роботи професійних істориків, які не мають права далеко
відхилятись від офіційного історичного мейнстріму.
Недарма дослідник політики пам’яті В. Масненко висловлює
переконаність, що «при реалізації будь-якої політики пам’яті
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неминуче відбувається інструменталізація історичного знання»12.
Він також уточнює, що така інструменталізація унаочнюється в
умовах радикальної зміни векторів і механізму офіційних агентів
історичної пам’яті. Оскільки така зміна в Україні відбувалась кілька
разів протягом останніх десятиліть, серед українських науковців
не надто поширені ілюзії щодо незалежності процесу історієписання від політичних чинників, передовсім від офіційної політики пам’яті.
Деякі дослідники для опису та аналізу цих процесів надають
перевагу терміну «історична політика». Варто зауважити, що до
поняття «історична політика» частіше вдаються, наприклад, у
Польщі. Однак більше підстав погодитись із думкою А. Киридон,
яка звертає увагу на включеність політики пам’яті не лише до
практик формування пам’яті, а й до інструменталізації історії та
пам’яті. Причому інтервенції у сферу професійного історієписання
та дидактичної історії відбувається на різних рівнях – на засадах
резонування, на опосередкованому або латентному рівнях13.
Дійсно, у таких інтервенціях часто важить неартикульована чи
навіть неусвідомлена заангажованість акторів такої політики
певними образами минулого. Це зумовлює більшу доцільність
спиратися на пам’яттєвий дискурс і в аналізі цього напряму
державної політики застосовувати поняття «політика пам’яті».
Подібну думку озвучив і В. В’ятрович. Він виділив три
основні складові політики національної пам’яті – «підручник,
місця пам'яті та історичний календар»14. Така думка посадовця, що
очолює структуру виконавчої влади, відповідальну за реалізацію
державної політики пам’яті, вартує уваги. Принаймні погодження
у поняттях полегшує аналіз цієї політики, що важливо для оцінки
відповідності її пріоритетів – засобам та результатам її реалізації.
Суб’єкти української політики пам’яті
Від набуття Україною незалежності в 1991 р. політика пам’яті
стала важливою складовою внутрішньої політики держави.
Водночас власний курс щодо політики пам’яті провадили окремі
партії та громадські об’єднання. Певний вплив здійснювали також
інші держави та міждержавні структури. Державна політика
пам’яті відчувала на собі вплив дій цих політичних акторів і
зазнавала відповідних коректив. Та загалом держава зберігала і
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надалі зберігає за собою пріоритетний вплив на формування
колективної пам’яті своїх громадян.
Реалізація державної політики пам’яті, ускладнюючись
упродовж 1990-х років та на початку ХХІ століття, стимулювала
формування окремих інститутів та аналітичного супроводу. Та
найбільш помітні зміни стосувались не організаційного забезпечення, а змістовного її наповнення. Принаймні тричі відбувалась
значна корекція курсу державної політики пам’яті: у 2005–
2006 рр., потім у 2010 р., і нарешті у 2014–2015 рр. Не складно
помітити, що зміни синхронізувалися із змінами осіб на
президентській посаді.
Ще на етапі президентських кампаній до уваги виборців транслювався той образ минулого, якому надаватиме перевагу
кандидат у разі успіху. Таким чином, виборці віддавали свої голоси і тому числі і за певну модель колективної пам’яті, утвердження
якої прагнули. При цьому кандидати переконували, що саме
пропонований ними курс сприятиме консолідації українського
суспільства.
Консолідаційна риторика для українського президента є
фактично обов’язковою. Сталість цієї риторики становить
контраст до змінності курсу політики пам’яті. Це – промовиста
ілюстрація того, як цілком позитивні гасла можуть прикривати
сумнівні чи навіть небезпечні для суспільної злагоди політичні
кроки. Оцінювати їх варто не за супутньою риторикою, а за
наслідками, за можливості попереджаючи про негативні тенденції
та мінімізуючи ризики. Одним із таких ризиків є залежність
української політики пам’яті від виборів президента, фактична
відсутність довготривалої стратегії, що втілювалась би послідовно
поза контекстом політичної кон’юнктури.
Збіг президентських каденцій та етапів політики пам’яті в
Україні дозволяє зробити висновок, що формування останньої
залежить передовсім від Президента України. Така можливість
забезпечена йому, зокрема, наявними в його розпорядженні інституційними механізмами, які уможливлюють швидку й ефективну
реалізацію його рішень.
Аналітична робота і обґрунтування рішень, що виходять з
президентської адміністрації, покладені на Національний інститут
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стратегічних досліджень (НІСД). В його завдання входять оцінки
проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку України,
зокрема у царині гуманітарної політики. Однак орієнтири у роботі
Інституту, без сумніву, відповідають політичному курсу чинного
президента, про що свідчить традиційна зміна його керівництва
після президентських виборів.
У рекомендаціях та аналітичних матеріалах НІСД неодноразово
вказується на завдання консолідації українського суспільства, яке
має реалізовувати державна політика пам’яті. Так, в аналітичній
записці від липня 2016 р. «Проблеми декомунізації меморіального
простору України» вказана потреба засобами сучасної державної
політики пам’яті подолати стереотипи та упередження, «які
перешкоджали національній консолідації й стали однією з причин
сплеску сепаратизму на Сході та Півдні країни»15.
Відзначимо, що завдання консолідації чіткіше сформульовані
у матеріалах, підготовлених НІСД протягом останніх років. За
каденції П. Порошенка вони пов’язуються з політикою декомунізації, тоді як раніше акценти були іншими. Зокрема, в аналітичній
записці від січня 2010 р. під назвою «Концептуальні засади
державної політики пам'яті» містилась критика «примусового
нав'язування «офіційної пам'яті», метою якої була абсолютна гомогенізація колективних уявлень про минуле», а у впровадженні
державної політики пам’яті визнавався доцільним регіональний
підхід 16. Варто визнати, що поширення сепаратистських настроїв
в окремих регіонах України, певною мірою, стало наслідком саме
регіонального підходу у царині пам’яті.
Розбіжності колективної пам’яті українських громадян корелюються з регіоном розселення, що являє небезпеку для фрагментації
країни. Найбільший вибуховий потенціал виявило співіснування в
Україні національної (націоналістичної) та імперсько-радянської
(ностальгічної) матриць колективної пам’яті як різних сукупностей образів минулого. Щодо цього спільну думку має значна
частина дослідників теми – Микола Рябчук, Георгій Касьянов,
Володимир Кулик та інші. Поширення ностальгічної матриці
колективної пам’яті в Криму та на Донбасі не в останню чергу
зумовило проросійсько-сепаратистські настрої серед жителів цих
регіонів. Ці настрої живилися і були ефективно використані
Російською Федерацією для дестабілізації в Україні у 2014 р.
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Ще до початку активної фази гібридної війни Росії проти
України розбіжності колективної пам’яті українців використовувалися політиками всупереч інтересам української держави.
Вони ставали предметом політичних спекуляцій через помітний
мобілізаційний ефект, який спричиняє експлуатація дражливих
моментів історичної пам’яті. Це навіть дало підстави розглядати
політику пам’яті «як засіб підтримання політичними засобами
«надчутливості» соціуму до його травматичного досвіду»17. До
роздмухування історичних образ та іншого травматичного досвіду
вдавалися політичні сили та громадські об’єднання націоналістичного спрямування, а також, зі свого боку, ті, що апелювали до
імперсько-радянського історичного наративу.
Найбільше важелів впливу на політику пам’яті отримують ті
політичні сили, які потрапляють до парламенту. Вони, по-перше,
використовують трибуну парламенту для пропаганди своїх образів
минулого, і подеколи ведуть цю пропаганду доволі агресивно. Подруге, вони намагаються провести через парламент законодавчі
акти, що закріплюють певні коммеморативні норми. Метою таких
дій традиційно була не так кореляція курсу політики пам’яті, як
демонстрація принциповості і згуртування електорату.
Вирішальний голос у парламенті в питаннях політики пам’яті
має зазвичай та політична сила, що підтримує позиції чинного
президента. Як правило, ці політичні сили намагаються триматися
центристської, поміркованої лінії. Винятком з цього правила була
відверто прорадянська риторика Партії Регіонів – провладної
партії за каденції Віктора Януковича. Сам він, як президент,
дотримувався більш виваженої, поміркованої лінії, тоді як «його
ідеологічне лобі в публічній політиці»18 підтримувало з трибуни
Верховної Ради образ минулого, популярний серед його «ядерного
електорату».
Терпимість до прорадянських чи проросійських ескапад
політиків у парламенті вичерпалась разом із початком відверто
агресивних дій Російської Федерації по відношенню до України в
2014 р. Певним чинником у цьому стала і втрата українською
державою контролю над тими територіями, де імперсько-радянський наратив користувався просто симпатією чи найбільшою
підтримкою. Відповіддю української держави на ці виклики стала
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корекція офіційного курсу політики пам’яті, яка була визнана
чинником національної безпеки. Політичні сили, що вдавалися до
проросійської риторики у питаннях історичної пам’яті були або
вимушені пом’якшити свою риторику (як політичні нащадки
Партії Регіонів, об’єднані в Опозиційний блок), або викреслені з
політичної арени (як Компартія України в результаті заборони у
2014 р.). Таким чином серед парламентарів перевагу, як видається,
набув той образ минулого, який співвідноситься з національнодержавницьким історичним наративом.
Це спростило процес ухвалення законодавства, що мало
забезпечити проведення більш активного, наступального курсу
державної політики пам’яті. У квітні 2015 р. Верховна Рада
України прийняла 4 закони, які зазвичай називають законами з
декомунізації: «Про доступ до архівів репресивних органів
комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки», «Про правовий статус та вшанування пам’яті
борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років».
Ці закони зміцнили правову базу, що мала посприяти утвердженню
національно-державницького історичного наративу і поширенню в
колективних уявленнях українських громадян такої візії минулого,
в центрі якої була би цінність української незалежності.
Нова політика пам’яті набула у 2014–2015 рр. оформлення
також в інституційних рішеннях. Впровадження нового курсу мав
забезпечити Український інститут національної пам’яті. Створений як орган виконавчої влади у 2006 р. з ініціативи президента
Віктора Ющенка, він був реорганізований за президентства
Віктора Януковича у 2010–2014 рр. у науково-дослідну установу.
Однак у березні 2014 р. Інститут знов став органом виконавчої
влади з підпорядкуванням Міністерству культури України. Головою Інституту був призначений вже згаданий В. В’ятрович –
дослідник доби УПА, громадський діяч, що виступав за
відкритість архівів, передовсім архівів радянських спецслужб.
Відповідно до Положення про УІНП, його завданнями є
«реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження
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національної пам’яті Українського народу», а також «подання
Міністрові культури пропозицій щодо формування державної
політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті
Українського народу та національної свідомості громадян з
урахуванням багатонаціонального складу населення та регіональних відмінностей України» 19. Отже, Інститут має законодавчо
закріплені важелі впливу на політику пам’яті в Україні. За
результатами його роботи протягом чотирьох років можна зробити
висновок, що користується він цими важелями доволі послідовно,
принаймні у порівнянні з більшістю інших акторів політики
пам’яті в Україні.
Ідеологічно-змістовні аспекти політики пам’яті
Збереження назви Українського інституту національної пам’яті само по собі свідчить про намір будувати державну політику
пам’яті на національній пам’яті Українського народу (так, з
великої літери, написано в установчому Положенні про УІНП).
Такий підхід загалом природний для Польщі, звідки була позичена
ідея Інституту національної пам’яті (хоча для самої Польщі цей
Інститут часами створює проблеми у міжнародних стосунках).
В численних інтерв’ю В. В’ятрович підкреслює пріоритет
завдань побудови політичної нації: «Вона має бути абсолютно
інклюзивною. Кожен, хто бажає включитися в цей проект,
незалежно від його етнічного походження, має знайти собі місце і
можливість реалізуватися в цьому». Однак сутнісною заувагою
В’ятрович уточнює, що рамковою для української політичної
нації, на його думку, мають стати культурні корені і національна
пам’ять українського етносу. Саме до неї мають інтегруватися
сюжети інших інваріантів колективної пам’яті: «Очевидно, що
основою цієї політичної нації, культурною основою, повинні бути
якісь українські етнічні культурні корені... Це надзвичайно
важливо, бо саме цього збереження якоїсь унікальності культурної
української, разом з тим інтеграції усіх мешканців, які мешкають
на території України і напевне очікує від нас майбутнє. Власне, на
це спрямована наша робота як Інституту національної пам'яті. Це
через те, що ми говоримо про національну пам'ять, ми намагаємося її зробити своєрідними рамками, які могли б інтегрувати якісь
сюжети і місцевої, регіональної, локальної регіональної історії» 20.
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Наріжним каменем формування політичної нації, на думку
науковців, виступає визначальний принцип ліберальної демократії,
а «етнічне походження є особистою справою та особистим
вибором громадянина й офіційно ніяк не враховується» 21. Таким
чином, провадиться ідея етнокультурної нейтральності, що знаходить втілення в таких країнах ліберальної демократії як США,
Франція, Швеція тощо. На інших принципах базуються країни
етнічної демократії – такі як Ізраїль, Польща, Естонія та ін. В
етнічних демократіях визначальна роль належить титульній нації
(хоч при цьому і визнаються права етнічних меншин). Визначення
в цих координатах в Україні стає чимдалі більш заплутаним.
Принаймні політика пам’яті переорієнтовується в багатьох
аспектах на засади етнічної демократії попри активну риторику
високопосадовців щодо пріоритету формування єдиної політичної
нації і суспільного консенсусу щодо такого пріоритету. Підстави
для переорієнтації є – як стратегічні, так і ситуативні.
Моделі етнічної демократії надають перевагу ті держави, які
відчувають загрозу власній національній безпеці. Джерелом
небезпеки в таких випадках вважаються національні меншини, в
яких вбачають потенційний інструмент впливу інших держав.
Щодо належності України до кола тих держав, чия безпека
вимагає особливої уваги – нема сумнівів. Однак пов’язувати
джерело небезпеки з російською національною меншиною нині
нема підстав через її розпорошеність та відсутність виражених
лідерів (принаймні після анексії Росією Криму, де дійсно були
території компактного проживання росіян, діяли лідери і політичні
структури антиукраїнської орієнтації). Тому найчастіше прихильники ідей етнічної демократії роблять наголос не на з’ясуванні
стосунків з етнічними росіянами, а на потребі обмеження російської мови у публічному вжитку.
Мобілізаційний ефект такі дії, безумовно, дають. Проте не
слід забувати, що водночас вони сприяють переносу вододілу між
«своїми» та «чужими» всередину країни. Тому доцільність такого
підходу вартує, як мінімум, ретельного зважування: адже він несе
певні ризики для консолідації українського суспільства. Це стосується і політики пам’яті, в якій впровадження підходів етнічної
демократії підлягає окремій серйозній дискусії.
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Оптимально, якби така дискусія мала закритий характер і
велася серед науковців та експертів. Адже вихід її в публічну
площину може призвести до поляризації суспільства. До того ж
важливо уникнути ситуативних спокус, пов’язаних із черговим
роком виборів. Політики можуть спокуситися мобілізаційним
потенціалом риторики з пошуку внутрішніх ворогів, попри те, що
така риторика являє пряму загрозу консолідації суспільства.
Модель ліберальної демократії, хоч і не дає швидкого
мобілізаційного ефекту, проте дозволяє уникнути розподілу
громадян на рівні пріоритетності (у питаннях мови, колективної
пам’яті тощо). Вона передбачає перенос акценту з нації як
суб’єкту політики на громадянина і громадянське суспільство, а
також на державу як виразника і захисника інтересів громадян.
Ліберальні демократії плекають таку модель колективної пам’яті,
що фокусується на цінності держави як спільної батьківщини і
ґаранта прав людини. Така модель по-своєму сприяє мобілізації на
захист батьківщини. Крім того, в конкретній ситуації проблем із
правами людини в Росії вона дає Україні інструменти увиразнення
цих проблем, тобто сприяє переносу лінії конфлікту поза межі
України.
Кроком у напрямі реалізації такої політики стала політика
декомунізації, що провадилась в Україні від 2014 року. Засудивши
тоталітаризм (нацистського і радянського зразків), вона забезпечила очищення публічного простору України від решток комуністичної символіки. Та водночас вона породила нові ризики і нові
питання, які потребують відповіді.
Початок декомунізації було покладено взимку 2013–2014 років, коли почалося стихійне знесення і/чи руйнація пам’ятників
радянському вождю Володимиру Леніну. Цими діями активна частина українського суспільства показувала свою готовність домогтися розірвання зв’язку з радянським минулим, оскільки ці
пам’ятники цей зв’язок уособлювали. Дослідниця цього процесу
О. Гайдай твердить: «Хоча культ Леніна втратив своє значення ще
на початку 1990-х років, а може й раніше, його спадок, як і загалом
радянський досвід, продовжував впливати на політичне, суспільне
та культурне життя «транзитної» країни. Доля пам’ятників Леніну
є яскравою демонстрацією цієї «незримої» присутності радян-
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ського спадку» 22. Рішення розірвати з цим спадком нарешті було
ухвалено як складова державної політики пам’яті.
В законах, ухвалених у квітні 2015 року, засуджувались
злочини комуністичного та націонал-соціалістичного варіантів
тоталітаризму і провадилась думка щодо їхньої тотожності. Зрештою, саме тоталітарні засновки радянського проекту виступали
аргументом на користь його категоричного засудження, а відтак і
відмови толерувати радянський історичний наратив і той образ
минулого, який цьому наративу відповідав. Результатом заходів по
декомунізації мало стати, як зафіксовано в інформаційних
матеріалах УІНП, «очищення публічного простору від тоталітарної символіки, відхід від радянського минулого та його переосмислення. У широкому контексті ми прагнемо остаточно дати
належну оцінку злочинам тоталітарних режимів і залишити в
минулому тоталітарні практики»23.
Таке цілепокладання загалом відповідає настановам політики
пам’яті більшості демократичних європейських країн. Відмежовування від тоталітаризму становить стрижень політики пам’яті у
Європі, яка спрямована на пошук внутрішньої консолідації та
примирення шляхом солідарного засудження тоталітаризму
(передовсім нацизму). Однак в Україні ще зарано робити висновки
щодо дієвості декомунізації як об’єднавчої політики.
Так, досить амбівалентне відношення продемонстрували опитування громадської думки з питання очищення публічного
простору від радянської символіки. Відповідно до ухваленого в
квітні 2015 р. закону органи влади проводили його по всій
території України, підконтрольній українській владі, протягом
2015–2016 рр. Це передбачало не лише демонтаж пам’ятників
радянським вождям (фактично – унормування досі стихійного
«ленінопаду»), але й зміну топонімів. Відповідно до проведеного
соціологічною групою «Рейтинг» опитування 24 восени 2016 року
демонтаж радянських пам’ятників підтримало близько 41%
українців, тоді як проти цієї ініціативи виступило 48%. Що
стосується перейменувань, то 49% українських громадян готові
були підтримати їх (за умови вибіркового підходу), тоді як 44%
були налаштовані проти змін назв міст і вулиць в Україні.
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Подібне співвідношення противників і прихильників декомунізації зафіксовано і в опитуванні, проведеному Київським
міжнародним інститутом соціології (КМІС)25. На питання «Потрібно очистити Україну від символів радянського минулого?» 42%
опитаних відповіли позитивно, а 43% – негативно. Отже, ці
результати не дозволяють робити висновок щодо консолідації
українського суспільства у питанні очищення публічного простору
від радянської символіки.
Крім того, деякі дослідники вказують і на ще один аспект
цього питання: «весь процес декомунізації був зведений до
символічних заборон пропагування минулої системи. Це
нерозумно – по-перше, тому що такі заборони не відповідають суті
демократичної держави, а по-друге – оскільки сам комунізм вже в
принципі мертвий. Як ідеологія і система, він на маргінесі, тому
ми воюємо з мертвим тигром. Легше воювати з чимось, чого вже
нема, ніж з реальними проблемами. Значна частина громадян
України розумово перебуває в радянському просторі, тобто має
ментальність колонізованої жертви. Велика частина населення
перебуває під впливом стокгольмського синдрому стосовно росіян,
і щоб його вилікувати, потрібна складна терапія, а не тільки
знесення пам'ятників»26.
Відгук суспільства на декомунізацію, як видається, свідчить
про потребу диференційованого ставлення до радянського спадку.
На відміну від нацистської Німеччини, яка послідовно провадила
антигуманну злочинну політику впродовж часу свого існування,
політика Радянського Союзу протягом 70 років його існування
відчутно змінювалась. Не треба ставити під сумнів тоталітарний
характер комунізму в його більшовицькому варіанті. Однак не слід
забувати і того, що розвиток УРСР у 1920-х чи 1960-х роках був
відзначений розвитком продуктивних сил України, формуванням
наукової та культурної еліти та, певною мірою, самосвідомості
українців. Отже, тотально і однозначно заперечувати певний
поступ України в цей час антиісторично і з точки зору наукової
некоректно. В основі такого заперечення лежить не принцип
засудження тоталітаризму, і навіть не політичний розрахунок на
мобілізацію, а травма національної пам’яті, спричинена злочинами
комунізму.
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Тавруючи ці злочини, варто виявляти повагу до тих проявів
громадської активності і гідності, якими могли похвалитися
українці УРСР – наприклад, їхній внесок у боротьбу з нацизмом.
Це завдання ускладнюють спроби Російської Федерації монополізувати антифашистську риторику. Тому чисто психологічно
можна зрозуміти тих активістів, які ініціюють відмову від імен
радянських військовиків у топоніміці тощо. Але варто зважати на
інерційність структур суспільної свідомості, якій складно прийняти категоричне засудження цілого сімдесятирічного відрізку
вітчизняної історії. Більшого розуміння – а по тому і консолідації –
можна сподіватись, якщо провадити диференційований підхід і
акцентувати на злочинах комунізму, таких, як знищення приватної
власності і права на приватність взагалі, Голодомор, Великий
терор 1930-х років, ізоляція від зовнішнього світу, придушення
інакодумання (дисидентів), порушення прав людини тощо.
Популярним став виписаний свого часу В. Липинським образ
трьох братів-українців, роз’єднаних партійними протиріччями –
гетьманця-монархіста, демократичного інтелігента-соціаліста та
інтернаціоналіста-більшовика. Щоб мінімізувати наслідки конфронтації між ними, Липинський сформулював потребу хоча б
мінімальної національної самоповаги і солідарності. На його думку, ідея української держави має відсунути на другий план всі інші
суперечності. Схоже, такий підхід лишається актуальними й
сьогодні.
Політика декомунізації передбачала, зокрема, перегляд календаря на предмет відзначення свят та пам’ятних дат. Проект закону,
що унормовував би відзначення державних та інших свят, пам’ятних дат і скорботних днів, було розроблено за участі УІНП у 2017 р.
В пояснювальній записці до цього проекту підставою для ухвалення закону вказана «потреба консолідації суспільства, у тому числі
довкола історичного минулого, національних цінностей і традицій»27 в умовах воєнного протистояння й інформаційної агресії,
яка сьогодні ведеться проти України. Дискусія навколо питань
календаря не досягла такої інтенсивності, як у питанні перейменувань, але цього не варто й чекати, доки проект не набув чинності.
Також не привертає надмірної суспільної уваги перелік
пам’ятних дат і ювілеїв, які рекомендовано відзначати на
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державному рівні. Він визначається щорічно окремою постановою
Верховної Ради України, відповідно до пропозицій УІНП. Не
складно помітити зміни у підході до складання такого переліку,
зокрема, порівнюючи відповідні постанови 2008-го 28 та 2018 рр.29
(які певною мірою дублюють одна одну). Якщо раніше в Україні
відзначалися ювілеї майже виключно діячів культури, то тепер цей
список значно розширено. До нього додані імена військових діячів
армії УНР та ОУН та УПА, громадських та політичних діячів
українського руху та підпілля, правозахисників, і також науковців.
Чимало пам’ятних дат переліку 2018 року відсилають до подій
Української революції 1917–1921 років. Адже 1918 р. був чи не
найбільш насиченим та драматичним у її перебігу. Варто уваги, що
в переліку пам’ятних дат знайшлося місце для подій, ініційованих
діячами різних політичних таборів. При цьому епізоди політичної
боротьби між різними таборами українства не визнані вартими
уваги як пам’ятні дати. Все це демонструє намір побудувати
історичний календар на засадах примирення історичної пам’яті
про УНР та Гетьманат, попри те, що ці державницькі проекти
базувались на різних ідейно-політичних засадах, а на певному
етапі Української революції, в листопаді-грудні 1918 р. навіть
вступили у фазу жорсткого протистояння. Водночас наміру примирення з радянським політичним проектом (УРСР), принаймні на
певних його етапах, календар не демонструє.
Загалом календар пам’ятних дат фіксує увагу на подіях,
пов’язаних з постанням української державності та боротьбою за
неї. Він свідчить про підтримку державою того історичного
наративу, який найчастіше трактують як національний або
націоналістичний. Цей наратив протягом десятиліть виступав
опозицією та альтернативою імперсько-радянського, заперечував
його і приваблював послідовних прихильників української незалежності. Тому нині, на початку ХХІ ст. більш коректним було би
визначити його як національно-державницький.
При такому підході про будь-яке, навіть мінімальне,
засудження націоналізму чи навіть критичне ставлення до певних
його аспектів не йдеться. Водночас дискусійним лишається
питання щодо міри глорифікації націоналізму і націоналістів у
державній політиці пам’яті в Україні. До того ж не можна скидати
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з терез, що на етапі реалізації політика пам’яті іноді набуває
забарвлення відповідно до ідейно-світоглядних пріоритетів виконавців. Це – одні з багатьох ризиків для консолідації суспільства,
які супроводжують впровадження політики пам’яті в Україні.
Недаремно УІНП постійно знаходиться під критичним
«прицілом». Наведу як приклад висновки, яких дійшов німецький
політолог та аналітик Київського інституту євроатлантичного
співробітництва А. Умланд. Науковець наголошує на потребі
високої академічної кваліфікації і водночас політичної обережності у формуванні політики пам’яті.
Але доводиться погодитися з ним, що в Україні це завдання
нині довірено, як він пише, «групі відносно молодих політичних
активістів зі скромними науковими досягненнями»30. Небезпеки
інтерпретації цими «відносно молодими політичними активістами» (а це алюзія на В. В’ятровича та його колег) таких
дражливих історичних тем, як в першу чергу історія бандерівської
частини ОУН, полягають в ігноруванні або нівелюванні ними
незручних аспектів цієї історії – полонофобії, антисемітизму,
випадків колаборації з нацизмом, виправдання насильства. Вони
підкреслюють мобілізуючий потенціал історії бандерівської ОУН
у ситуації російсько-української війни – але ця історія, подана
некритично, водночас живить російську пропаганду. Апологетика
ОУН (б) підриває довіру Європи і загалом Заходу, який у
повоєнний період послідовно засуджував націоналізм і ганебні
практики, що його супроводжували.
Національно-державницький наратив дійсно традиційно
близький націоналістичним колам. У цих колах поширення набув
образ минулого, в якому державницький поступ України трактувався як шлях до етнократії чи етнічної демократії, а змістом
державної політики пам’яті визнавалось плекання національної
пам’яті як колективної пам’яті українського етносу. Але така візія,
закорінена в народницькій історіографії Михайла Грушевського,
відчула на собі вплив державницької школи української
історіографії, уособлюваної В. Липинським, Д. Дорошенком,
О. Оглоблиним та ін. Здобуття Україною незалежності
актуалізувало потребу формування такої історичної схеми, в якій
знайшлося би гідне місце представникам всіх націй, що
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проживають в Україні, і, власне, державницька школа
історіографії таку схему запропонувала.
В процесі утвердження української незалежності і зміцнення
перспектив політичної нації в Україні український національнодержавницький наратив набув визнання не лише консервативних,
але й ліберально-демократичних кіл (хоч це не означає, що і ті, й ті
не роблять свого внеску у його критику). Адже він спирається на
цінності свободи й права та традицію спротиву імперському
тоталітаризму. Артикульована ним візія спільного минулого є
підставою для побудови спільного майбутнього.
Прикметно, що в законі «Про правовий статус та вшанування
пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» серед
борців за незалежність у законі згадані учасники організацій і
структур не лише націоналістичного, а й ліберально-демократичного спрямування. Зокрема, серед таких структур у Законі
перераховано і Українську Гельсінську групу (Українську групу
сприяння виконанню Гельсінських угод в Україні), що діяла від
1976 року як правозахисна організація і вимагала дотримання прав
людини і принципів демократії.
Та загалом об’єднавчий потенціал ліберально-демократичного
світогляду все ще не задіяно повною мірою при визначенні
пріоритетів політки пам’яті в Україні. Втім, ліберальна повага до
плюралізму якнайкраще могла посприяти уведенню до колективної пам’яті українського суспільства образів та сюжетів
колективної пам’яті різних груп. Йдеться не лише про пам’ять
різних націй, а й про пам’ять міст, еліт, професійних корпорацій,
релігійних груп тощо. Плюральний підхід у формуванні і
впровадженні політики пам’яті забезпечив би диференційований
підхід до історії УРСР.
Традиційна для лібералізму цінність свободи і боротьби за неї
є надзвичайно близькою для українського народу. Вона має
потужний об’єднавчий потенціал і здатна мобілізувати українське
суспільство на боротьбу з російською агресією, спрямованою на
відтворення російської імперії та імперіалізму сталіністського
зразка. Відтак ліберальні пріоритети у політиці пам’яті здатні
довести свою життєздатність і стати фундаментом консолідації
українського суспільства.
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПАМ'ЯТІ ПРО ЖЕРТВИ
ГОЛОКОСТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ.
В останні роки в Україні, особливо після відзначення 75-х
роковин трагедії Бабиного Яру в 2016 році, проблема формування
історичної політики і культури пам’яті про жертви Голокосту
піднялась на новий рівень, її актуальність в царині історичних і
політологічних досліджень, а також у вивченні проблематики
історичної пам’яті (Memory Studies) стала відчутно помітною. В
умовах сучасної політичної ситуації в Україні, коли вже п’ять
років триває неоголошена війна з Росією, історична пам'ять про
важке минуле також стала ще одним полем битви.
Вшанування пам’яті про жертви націонал-соціалізму, зокрема
жертви Голокосту в Україні часів Другої світової війни і німецької
окупації, перебуває не тільки в площині історичних досліджень чи
комеморативних практик, а й в царині суспільного і політичного
життя в країні, зокрема в протистоянні українофобській пропаганді з боку путінського режиму. Яскраво ілюструє цю тезу
поточне становище з увічненням пам’яті жертв Бабиного Яру як
воно склалося за останні два роки. Так, з’явилась формально
громадська, а насправді приватна фундація під назвою «Меморіальний Центр Голокосту «Бабин Яр» (Babyn Yar Holocaust
Memorial Center)1. Керівництво цієї фундації пропонує українському суспільству і українській державі створити на теренах
Бабиного Яру величезний Музей Голокосту, пропонує власну
концепцію такого музею і власне фінансування, ігноруючи думку і
українських істориків, і української громадськості в цілому,
спираючись майже виключно на допомогу закордонних експертів.
Таке ігнорування є по суті постколоніальним ставленням до
України як до об’єкту, а не суб’єкту міжнародного права2.
Головною небезпекою в даній ситуації є те, що фінансування цієї
фундації відбувається з Росії. Кошти на Музей Голокосту в Києві,
на території Бабиного Яру – це гроші російських олігархів,
підконтрольних путінському режиму3. Таким чином, в сучасних
політичних умовах відкритого українсько-російського протистояння концепція майбутнього меморіального простору і музею
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явно буде створюватись як антиукраїнська. З відкритих джерел
вже відомий, зокрема, так званий історичний наратив цього
Меморіального Центру4, розписаний на 289 (!) сторінках двома
десятками експертів-істориків, серед яких аж три українські.
Керівником цієї експертної групи є нідерландський історик Карел
Беркгоф, саме за ним останнє слово щодо концепції Меморіалу і
Музею, планів його побудови. Зокрема, ключовим компонентом
чи елементом наративу є тема Голокосту на території Радянського
Союзу. Судячи з усього, європейський контекст історії Голокосту
неважливий для авторів, адже Україна з їхньої перспективи
бачиться однозначно частиною не європейського, тільки радянського простору, а Червона Армія єдиним і найголовнішим
рятівником людства від нацистського геноциду. Зрозуміло, що в
такій концепції фактично не залишається місця для багатьох
аспектів історичного контексту 1930-1950-х років минулого
століття на українських теренах, що робить фактично неможливим
аналіз і розуміння поведінки людей в екстремальних умовах
сталінської і гітлерівської диктатур, взаємин суспільства і влади в
цей період.
Навпаки, потрібне розкриття таких тем, як злочини
сталінського режиму, антисемітизм і українофобія радянської
системи до війни, під час і після неї, радянська-німецька співпраця
1939-1941 років, злочини обох режимів проти українців, євреїв,
багатьох інших народів, складнощі українського націоналістичного підпілля, його негативні і позитивні боки, порівняння з
радянським комуністичним підпіллям тощо, за допомогою яких
можна вибудовувати правдивий академічний, історичний дискурс,
вивести наукову дискусію про важке минуле, зокрема про події
Другої світової війни на землях України, з чорно-білого поля у
площину, де знайдеться місце всім історичним відтінкам цього
періоду, включаючи трагічні та суперечливі історичні сюжети.
Зрозуміло, цій дивній фундації таких складнощів нетреба,
вони просто виконують ідеологічне замовлення своїх господарів,
що фінансують цей Меморіальний Центр з російських джерел.
Відтак, ситуація з побудовою музею на меморіальній території
Бабиного Яру виходить з площини академічної і, власне, культури
пам’яті про жертви в царину суспільну, у тому числі політикоідеологічну.
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Доволі складна і політично забарвлена ситуація навколо
формування культури пам’яті про жертви Другої світової війни в
Україні має й інший аспект, який стосується причин виникнення
цієї ситуації. Проросійський Меморіальний Центр Голокосту
Бабин Яр не мав би жодних шансів виникнути в українському
просторі формування пам’яті про минуле, якби українська
держава, українська влада опікувалась цим питанням реально, посправжньому, а не декларативно, як це відбувалося понад чверть
століття і, на величезний жаль, продовжує відбуватись зараз.
Україна після набуття незалежності і суверенності в 1991 р.
поступово позбулася радянського тотального контролю над
пам’яттю про минуле, зокрема про війну з нацистською
Німеччиною. Проте, на зміну радянській політиці пам’яті (повністю ідеологізованій, із раз і назавжди визначеними інтерпретаціями
подій, з їх вибірковістю, з подіями назавжди табуйованими, із
визначеним пантеоном героїв і антигероїв,) українська держава не
спромоглася сформувати прийнятну для усього суспільства
політику і культуру пам’яті про історичне минуле. З одного боку, у
політиці пам’яті активну роль стало відігравати громадянське
суспільство. Проте державні інституції зменшили свою участь у
формуванні такої культурної політики. Зокрема, на полі історичної
пам’яті з’явилися інші актори чи гравці на кшталт згадуваної
проросійської фундації. Така ситуація стала можливою внаслідок
пасивності державного сектору країни в даній сфері, що зберіглася
з комуністичних часів: декларувати важливі для суспільного
розвитку дії та, одночасно, геть нічого не робити в реальності.
Чого тільки варто створення в 2006 році Національного історикомеморіального заповідника «Бабин Яр»5, який нічого не робив
десять (!) років. Активність цієї державної структури розпочалась
влітку 2016 року, напередодні 75-х роковин з дня масових
розстрілів євреїв німецькими окупантами в Бабиному Яру. Тільки
цей єдиний факт красномовно свідчить на користь бездіяльності
української влади щодо увічнення пам’яті жертв нацизму в
Україні. Саме така державна політика пам’яті, а точніше її
відсутність, призвела до появи на цьому просторі небезпечних для
України проросійські налаштованих акторів. Держава сьогодні не
виступає ініціатором відповідних заходів і по-справжньому не
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підтримує їх, хоча, водночас, майже завжди декларує цю
підтримку. Це красномовно демонструє відсутність державної
політики пам’яті щодо жертв Другої світової війни в Україні. Це –
виклик історичній спільноті України. Українська держава має
сприяти усвідомленню трагедії Бабиного Яру як універсального
символу, пам’ять про який має бути збережена задля кращого
розуміння природи тоталітарних режимів та людського суспільства у сьогоденні.
На мою думку, щоб ясно усвідомити абсолютну важливість
культури пам’яті про минуле для реформування українського
суспільства в бік демократичних цінностей, захисту прав людини,
гідності людини для національної безпеки країни, важливо
зупинитись на деяких засадничих аспектах щодо національної
історичної пам’яті загалом. Національна пам’ять є одним із виявів
колективної пам’яті, вивчення якої започаткував французький
соціолог Моріс Хальбвакс у 1925 році. Вчений окреслив її як
своєрідний колективний, культурний феномен, сформований під
впливом сім’ї, релігії, мовних конструктів, повсякденних практик,
а також суспільних і державних інститутів6.
Наразі у науковому напряму Memory Studies можна узагальнити і виокремити два головні підходи до феномену колективної/національної пам’яті. Перший окреслює її як реальність, що
завжди притаманна спільноті. Історія обумовлює те, якою буде ця
пам’ять. Історію-пам’ять необхідно зберігати й відроджувати у
випадку забуття. Другий підхід сформували прихильники розуміння національної пам’яті як соціального конструкту (проекту):
це нескінченний процес творення культурних значень, що
спрямовані на побудову майбутнього навіть більше, ніж на
відтворення минулого.
Національна пам’ять тісно пов’язана з такими поняттями, як
національна ідентичність та національна свідомість. Національна
пам’ять сприяє формуванню національної ідентичності та свідомості, а вони, у свою чергу, відображаються в національній
пам’яті. Національна пам’ять є необхідною умовою для існування
нації. Вона відіграє одну з провідних ролей у процесі об’єднання
суспільства, забезпечує його існування й функціонування, а також
здатність до комунікацій. Усвідомлення спільного минулого, спів-
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причетність до нього творить емпатію між членами нації, уможливлює існування держави, консолідує до дій задля майбутнього.
Усі тоталітарні держави, від СРСР і нацистської Німеччини до
Китаю і Північної Кореї, зокрема «доби культурної революції» чи
за правління Кім Чен Іра, чітко регламентували і контролювали
творення колективної/національної пам’яті. Але у таких державах
виникає контр-пам’ять – альтернативна, опозиційна чи «репресована» пам’ять. Прикладами контр-пам’яті в СРСР були пам’яті
про жертв Голодомору та Голокосту, хоча вони й мали свої
відмінності. Табу на пригадування цих трагічних історичних подій
в українській історії міцно проникло в радянське суспільство,
заборона працювала навіть на рівні родинної пам’яті, коли старші
родичі замовчували, не переказували молодшим, що ж трапилося у
1932-1933 роках чи у 1941-1943 роках із їхньою родиною,
населеним пунктом і з Україною в цілому. Радянська політика
пам’яті не виокремлювала єврейських жертв у роки Другої
світової війни, зокрема й Бабиного Яру. Йшлося про мирних
радянських громадян. Однак спроби цілком витіснити чи
репресувати цю пам’ять не вдалися. Приміром, хоча впродовж
1960-х – 1980-х рр. євреям було заборонено збиратися в Бабиному
Яру для вшанування загиблих рідних і близьких, друзів і
співвітчизників, але Бабин Яр продовжував лишатися не тільки
місцем пам’яті, а й символом непокори та виявом дисидентства.
Після здобуття незалежності в Україні розпочався і триває
суперечливий процес творення національної пам’яті. Поряд з
виходом з «підпілля» багатьох історичних сюжетів, які були
фактично заборонені в СРСР а тепер стали претендувати на
введення до офіційних репрезентацій і комеморацій, виникло й
чимало негативних тенденцій. Серед доволі складних тенденцій
можемо виокремити такий напрям, як конфлікт пам’ятей чи,
наприклад, так звана «війна пам’ятей». В широкому розумінні
йдеться про різне трактування чи інтерпретацію пам’яті про одні й
ті самі історичні події, фактично про множинність пам’ятей,
зокрема про німецьку окупацію України, про Бабин Яр, про так
зване «змагання жертв»7 тощо. В часи суверенності поступово
перестала існувати конфліктна ситуація між державною політикою
пам’яті та особистою/родинною пам’яттю, зокрема про події та
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жертви Другої світової війни на теренах України. Почалося
дослідження та вшанування пам’яті різних жертв націоналсоціалізму (військовополонених, примусових робітників), жертв
Голокосту, геноциду ромів. Також розпочались студії зі складної,
неоднозначної історії українських націоналістів в часи війни.
Одночасно було розпочато процес створення комеморативних
практик, вшанування пам’яті жертв нацизму, що було неможливим
в період післявоєнного комуністичного режиму в Україні. Проте,
поряд з тим, вже в незалежній Україні розпочався новий конфлікт
пам’ятей, де кожна спільнота чи група вважає пам'ять про «свої»
жертви важливішою за інші, висуваючи власний біль на перший
план. Такий конфлікт пам’ятей яскраво демонструє ситуація з
увічненням чи вшануванням пам’яті жертв Бабиного Яру. Кожна
спільнота чи група намагається в першу ( і в єдину) чергу
вшанувати пам'ять «своїх» жертв, вважаючи це абсолютно
пріоритетним напрямом в збереженні історичної пам’яті про
трагедію Бабиного Яру. Очевидно, що такий конфлікт (чи
«змагання») пам’яті стає сьогодні на заваді створенню спільного
меморіального простору на теренах Бабиного Яру. Один з
найскладніших і найдражливіших сучасних конфліктів пам’ятей, в
контексті не тільки трагічної історії Бабиного Яру, а й формування
правдивої історичної пам’яті про історію Другої світової війни на
українських теренах, це конфлікт з приводу вшануванням пам’яті і
про жертви Голокосту, і про діяльність українських націоналістів.
В комуністичні часи обидві ці пам’яті були заборонені радянською
державою. В суверенній демократичній Україні в силу ідеологічного плюралізму існує конфлікт пам’ятей, зумовлений співучастю
представників радикальної частини українського національного
руху, а саме Організації Українських Націоналістів (ОУН), в
злочинах націонал-соціалістів проти євреїв. Звісно, тут потрібна
широка історична дискусія, а не банальна антиукраїнська
пропаганда, яку здійснює останні п’ять років сучасна російська
влада за допомогою лояльних до неї російських істориків,
політологів і вириваючи з контексту важких подій німецької
окупації України окремі факти та інтерпретуючи їх на власну
користь. Її результатом має стати примирення з важким минулим і
пошуки консенсусу, що має призвести до створення спільної
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пам’яті в Україні ( зокрема і в першу чергу на меморіальних
теренах Бабиного Яру), спільного вшанування пам’яті жертв
Другої світової війни. Такий конфлікт пам’ятей присутній в
академічному дискурсі, і для сучасної української історіографії він
має позитивну складову, сприяє розвитку наукового знання. До
того ж сучасна українська гуманітарна наука не перебуває в
тенетах диктату влади та ідеологічного владного замовлення, хоча
разом з тим потребує відкритого діалогу з владою заради
знаходження спільного консенсусу з історичних сюжетів нашого
важкого минулого. Вона відкрита для різних думок і напрямів, не
перебуває під диктатом чи домінуванням якогось одного з підходів
чи напрямів, наприклад, націоналістичного8, як це намагається
представити російська пропаганда.
Життя та історія складні, а не прості. Так і в сучасній
українській історіографії все складно і неоднозначно. І ми сьогодні
навіть і близько не можемо стверджувати, що ідеологія чи
історична політика, що її просуває сьогодні в суспільстві,
наприклад, Український інститут національної пам’яті (УІНП) є
панівною та єдиною. Його підходи до історичних подій, зокрема
подій Другої світової війни та оцінки націоналістів, є одним з
напрямів в теперішній історичній науці в Україні. Не більше і не
менше того. Звісно, діяльність УІНП як державної інституції
впливає на громадську думку. В той же час, критиків діяльності
цього владного інституту, в тому числі і серед академічної
спільноти, є більше ніж його симпатиків. І не рахуватись з їх
думкою владі дедалі стає важче. Немає сьогодні в Україні
однорідної чи одностайної культурної політики чи політики
пам’яті про історію війни з націонал-соціалістичною Німеччиною.
Так і має бути в демократичній країні. Інакше ми б сьогодні не
говорили б, наприклад, про наукову і освітню діяльність Центру
міської історії у Львові, Центру досліджень історії та культури
східноєвропейського єврейства, Українського центру вивчення
історії Голокосту в Києві, Центру міжетнічних відносин країн
Центральної і Східної Європи у Харкові чи розвитку єврейських
студій в Українському католицькому університеті чи сертифікатних і магістерських програм з юдаїки в Києво-Могилянській
академії. Всі ці інституції не поділяють героїзацію ОУН чи УПА,
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яка присутня в діяльності УІНП. Якщо ми почитаємо тексти і
виступи за останні три роки відомих українських істориків, до
прикладу Георгія Касьянова, Андрія Портнова, Ярослава Грицака,
Володимира Маслійчука, Михайла Тяглого, Василя Расевича та
інших, то побачимо, що діяльність УІНП перебуває під пресом
просто нищівної критики, яку не може, звісно, заборонити
президент чи уряд, чи будь хто. За оцінками професора Грицака,
суспільство України не може об’єднатись навколо пам’яті про
діячів ОУН чи вояків УПА, а натомість пам'ять про жертви
Голодомору і засудження сталінських злочинів об’єднує всі
частини країни9. Така поточна ситуація сьогодні в країні з
формуванням історичної пам’яті та впливом останньої на
демократичне реформування українського суспільства.
Маємо на сьогодні великі множинності і неоднозначності в
підходах до пам’яті про минуле. У Львові є Музей «Тюрма на
Лонцького», який ліберальні українські історики нещадно піддають критиці за однобічність представлення історії цієї в’язниці і
фактичного замовчування львівського погрому початку липня
1941 року. В той же час у тому ж Львові створений також новий
сучасний Музей «Територія терору». В діяльності та експозиції
якого не замовчується Голокост на теренах міста і Східної
Галичини, включаючи і проблематику співпраці місцевого
неєврейського населення в антиєврейському насиллі, яке вчиняли
німецькі окупанти. Також ця дражлива тема повністю відкрита для
дискусії та досліджень в діяльності львівського Центру міської
історії10. Інший приклад, це загальноукраїнський, міжнародний
проект «Захистимо пам'ять»11, що триває в країні з 2010 року за
фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.
За результатами цього проекту у маленьких населених пунктах
Рівненській, Волинській, Львівській області були відкриті
меморіали на місцях масових поховань євреїв України, що були
вбиті нацистською окупаційною владою в часи Другої світової
війни. У 2019 році в маленьких місцях Вінницької та Житомирської областей також будуть відкриті меморіали на місцях масових
поховань жертв Голокосту. Крім, меморіальної частини, проект
«Захистимо пам'ять» має надто потужну освітню складову.
Український центр вивчення історії Голокосту в місцях проекту
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весь час працює з локальними вчителями історії, через науковометодичні семінари та інші форми освітньої діяльності, надає
викладачам знання та методику викладання історії Другої світової
війни, історії Голокосту, методику роботи з пам’яттю на місцях.
Єдина заувага, цей комплексний, потужний проект в Україні відбувається без жодної фінансової допомоги державних українських
інституцій, а іноді і з певним опором проекту з боку місцевої
влади. Так, приміром, у Вінницькій області Міжвідомча комісія у
справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції,
жертв війни та політичних репресій заборонила встановлення пам’ятника жертвам Голокосту в одному з місць проекту, тому що меморіальний напис на пам’ятнику не влаштовував членів комісії (?!)12.
Саме така бездіяльність чи місцевої, чи центральної влади створює
умови для появи ворожих Україні приватних фондів, що пропонують нам по-їхньому пам’ятати наше минуле. Це є одним з
найбільших викликів сьогодення в царині формування історичної
пам’яті.
Тим часом, українське суспільство, на відміну від власної
влади, справді створює простір сучасної української історичної
пам’яті. Приклад з того ж самого загальноукраїнського проекту
«Захистимо пам'ять», коли вчитель історії в селі Самари Ратнівського району Волинської області зумів пояснити місцевій громаді,
що вшановуючи пам'ять вбитих під час німецької окупації
місцевих євреї, ми повертаємо в свої село власне минуле. Завдяки
невичерпному ентузіазму цей вчитель зібрав кошти з громади на
пам’ятник без жодної участі будь якої влади, провів зі своїми
учнями пошукове історичне дослідження про місцеву єврейську
громаду. В результаті такого дослідження було встановлено імена
35 людей із 74 загиблих, а також імена членів української родини в
селі Самари, що рятувала своїх сусідів-євреїв від смерті і була
розстріляна разом з євреями. І саме тому стоїть зараз пам’ятник в
цьому селі євреям і українцям, що жили разом і загинули також
разом. Громада опікується цим меморіальним місцем13.
Такі приклади – виклик владі від суспільства, і чиновники вже
мають навчитися прислухатися до суспільних запитів. На користь
цієї тези говорить нещодавнє потужне історико-соціологічне
дослідження14, метою якого було спробувати критично проана-
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лізувати використання історії в неакадемічній сфері, а саме у
публічному просторі міст – через пам’ятники, музеї, святкування
та ритуали тощо. Дослідження проводилось на сході і півдні
країни у великих містах – Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Одесі.
Однією з тем дослідження було питання як в цих містах пам’ятають про Голокост. Виявилось, що ця проблематика перебуває на
якомусь особливому статусі, статусі окремої теми, окремого
історичного сюжету не інтегрованого в загальний дискурс про
Україну в контексті історії Другої світової війни. Про Голокост
знають, говорять, але представляють публічно як особливу подію
без відповідного історичного контексту. Меморіальний простір,
пам’ятні знаки та вшанування жертв Голокосту в цих місцях
справа в основному єврейських громад, які це роблять без якоїсь
помітної участі державних і місцевих органів влади. Абсолютно
очевидно, що такий стан речей треба змінювати в бік відповідальності міських громад, влади, суспільства в цілому і розглядати
це як частину власної історії в загальнонаціональному контексті.
За період суверенності України в українській історичній науці
поступово формується наукова академічна школа з вивчення
історії Голокосту, трагічної долі українських євреїв в добу Другої
світової війни, німецької окупації України. Саме за часів незалежності тема Голокосту стала окремою проблемою наукових
досліджень в українській історіографії історії ХХ століття. Праці з
історії Другої світової війни стали перекладати з різних мов,
почали публікуватися спогади українських євреїв, що пережили
Голокост15.
Одним з кардинальних результатів досліджень історії
Голокосту в українській гуманітарній, історичній науці став процес аналізу трагічних подій, масових вбивств євреїв на
українських землях і всіх аспектів цієї болючої теми в загальному
контексті нацистської окупації України, військових дій, життя на
окупованих територіях. Напевно, оперування цифрами є найпростішим способом проілюструвати український вимір Голокосту:
вбито щонайменше 1,6 мільйона євреїв, майже 60 % від їх
довоєнної чисельності, вони становили також біля 60 % від
загального числа втрат цивільного населення України під час
Другої світової війни, тобто 6 із 10 вбитих були євреями, загалом
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більше чверті із 6 мільйонів жертв Голокосту загинули на
території сучасної Україні16. Однак за такою моторошною статистикою дуже просто забути, що кожна цифра – це доля конкретної
людини, чиїсь страждання, чиєсь перерване життя. Саме погляд на
велику історію Голокосту як на сукупність маленьких історій
конкретних людей може наблизити нас до розуміння речей, які,
здається, осягнути неможливо в принципі.
Людство й досі шукає відповіді на питання – хто міг
виявитись здатним до руйнації цілих єврейських громад, іноді
всього за кілька годин, як можна було взагалі вижити звичайній
людині в умовах надзвичайного зла? Намагання відповісти на ці та
інші питання призвело до появи в Україні низки дисертаційних
досліджень на тему Голокосту17. Крім дисертацій, стали з’являтись
публікації спогадів тих українських євреїв, що пережили жахливу
екстрему німецької окупації на теренах України. В такій мемуарній літературі, крім іншого, знаходимо багато відомостей, що
присвячені злочинцям, катам. Ми нікуди не дінемося від цього,
таких людей було вдосталь, і це не унікальний український
випадок. Скрізь в країнах окупованих чи підконтрольних Третьому
Райху були ті, хто допомогли нацистам у справі масового вбивства
євреїв. Проте важливо пам’ятати, що ці спогади18, як і велика
кількість інших свідчень тих, що пережили жахи Голокосту,
базуються на власному, переважно трагічному, досвіді та є
суб’єктивними, як зрештою і будь-які мемуари. Зрозуміло, є й
інший, також суб’єктивний, досвід євреїв, що пережили німецьку
окупацію, коли вони згадують з шаною українців, що врятували їм
життя.: таких було вже і не так мало. Хоча не мало було і тих, хто
примусово чи добровільно поповнював лави катів. Проте, ми
маємо говорити, писати, не приховувати різні персональні історії
та досвід, які б вони важкі та неприємні не були для нас, якщо
хочемо знати правду про ті часи. Такий підхід буде особливо
важливий для сучасної молодої генерації українських істориків,
гуманітаріїв, що досліджують часи екстремального насильства в
новітній історії України.
Таким чином, історія Голокосту в сучасній українській
гуманітаристиці стала розглядатись як складова частина історії
України середини минулого століття, часів Другої світової війни
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на українських теренах. Фактично за чверть століття українськими
дослідниками була розроблена низька аспектів історії Голокосту:
дослідження українського контексту цієї проблематики; регіональні дослідження долі євреїв на теренах України під німецькою та
румунською окупацією; історії Праведників народів світу; статистичні дані жертв Голокосту; перші спроби узагальнюючих
досліджень; аналіз антиєврейської німецької пропаганда на окупованих українських землях; характер українсько-єврейських взаємин
під час окупації; євреї в русі Опору нацистському режимові.
Очевидно, що перед українськими істориками ще ціла низка
недосліджених чи зовсім маловивчених аспектів теми Голокосту.
Передовсім нагальними є студії з надто складних питань історії
Голокосту: співучасть неєврейського місцевого населення в масових розстрілах євреїв, що організовували та здійснювали
нацистські окупанти; колаборація з німецькою окупаційною
владою праворадикальних українських націоналістичних організацій під час масових екстермінацій українських євреїв. В найближчому майбутньому дослідників також чекають такі важливі
наукові теми в рамках вивчення історії Голокосту як людська
поведінка в екстремальних умовах німецької антисемітської
пропаганди, персональні долі людей, родин. Все далі актуальнішою стає мікро-історія, локальні дослідження конкретних місць,
відтворення картини зла в маленьких містечках. Також важливою
тематикою є вивчення стану та перспектив розвитку сучасною
культури пам’яті про жертви Голокосту в Україні. Студії з цих
аспектів історії Голокосту сприятимуть включенню цієї теми в
загальний науковий наратив історії України в добу Другої світової
війни.
Багатовікове співжиття українців та євреїв на українських
землях далеко не завжди було трагічним і конфліктним, як це було
в жахливу добу війни і Голокосту, відносини між двома
спільнотами були різними, часто-густо відбувався продуктивний
взаємовплив культур. Такий досвід надихає нас і сьогодні, коли
українці і євреї намагаються будувати свою спільну антиімперську
ідентичність в сучасній демократичній Україні19.
Щоб ця перспектива антиімперської ідентичності у нас не
зникла, державні українські інституції мають реально діяти разом
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із партнерами – громадськими професійними організаціями і бути
в авангарді процесу формування сталої концепції спільної
історичної пам’яті про минуле в сучасному українському суспільстві. Зокрема, це стосується меморіалізації простору Бабиного
Яру і створення національного меморіалу у місцині, яка уособлюють трагедію євреїв, українців, всіх, хто потрапив під молох
нацистських злочинів.
Бабин Яр як місце пам’яті – це яскравий тест для нашої країни
(і суспільства і держави) на здатність врешті решт по-справжньому
взяти на себе відповідальність за пам'ять про минуле, не
вибіркову, не ситуативну, не політично кон’юнктурну, а
справжню, щоб не було соромно перед сучасними і перед прийдешніми поколіннями. Бабин Яр як символ Голокосту, як
нагадування про жахливий злочин, як загальноукраїнське місце
пам’яті, де знищено близько 100 тисяч жертв впродовж 1941–1943
рр., має бути пріоритетним напрямом у вибудовуванні політики
національної пам’яті української держави. Перші кроки для цього
вже зроблені. Інститут історії України НАН України визначений
Міністерством культури України базовою, провідною науковою,
академічною установою для створення концепції Музею вшанування жертв Бабиного Яру та концепції всього меморіального
простору Бабиного Яру. При Інституту історії з кінця 2017 року
працює експертна робоча група з провідних істориків України,
завдання якої створення таких наукових концепцій. Наприкінці
2018 р. цією групою було підготовлено концепцію Музею
вшанування жертв Бабиного Яру і вона доступна зараз для
обговорення у відкритих джерелах20. Зараз фахівці розпочали
роботу над науковою концепцією всього меморіального простору
Бабиного Яру. Можливо, це і буде початок спільної діяльності
держави і суспільства в царині збереження історичної пам’яті і,
можливо, це стане запорукою того, що в цю царину життя країни
буде закрито вхід опонентам, які проти демократичного розвитку
України як європейської держави і мріють про повернення до
імперії, до якої ми ніколи не повернемося.
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ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ
У КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗ ДЕРЖАВОТВОРЕННЮ
Державотворення являє собою комплексний довготривалий
процес, спрямований на утворення та розбудову держави, який,
серед іншого, включає формування політики пам’яті. Політика
пам’яті орієнтована на визначення історичних подій як домінуючих та на характеристику таких подій відповідно до цілей і
завдань, що випливають із необхідності консолідації соціуму.
Процес формування історичної пам’яті у сучасному світі тісно
пов’язаний із міждержавними стосунками і досить часто являє
собою арену протистояння навколо оцінок історичних фактів,
подій, явищ тощо. А вплив політики пам’яті на патріотичне
виховання визначає суспільну важливість такого протистояння.
Геополітичне розташування України на порубіжжі цивілізацій
визначило гостроту протиборства європейської та російської
ідентичностей, обумовлену низкою політичних та економічних
чинників. Значне місце проблема збереження та передачі історичної пам’яті посіла у відносинах України з Російською Федерацією,
що неминуче вплинуло на процес держаного будівництва обох
країн. Особливості історичного розвитку Росії та України обумовили настирливе втручання Російської Федерації в українську
політику у сфері формування історичної пам’яті.
Після розпаду СРСР Україна розпочала вибудовувати власну
політику пам’яті, виходячи із цілей та завдань національної
безпеки держави. Водночас розпад Радянського Союзу досить
болісно був сприйнятий на теренах Російської Федерації. Частина
вищого керівництва цієї держави розглядала розвал Радянського
Союзу як одну із трагічних сторінок історії ХХ ст. Посилення
імперських амбіцій Кремля визначило зростання різних форм
тиску на Україну з боку Російської Федерації. Одним із засобів
такого тиску стала так звана історична політика, орієнтована на
формування проросійських поглядів в українському суспільстві.
Друга світова війна займала і займає у російській історичній
свідомості надзвичайно важливе місце і «битва за мізки» щодо її
інтерпретацій завжди мала не лише «абстрактний», а й політичний
характер.
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Важливим засобом зовнішнього впливу на українське
суспільство стало формування історичної пам’яті про Другу
світову війну із використанням відповідного контенту. Саме на
основі препарування концепцій у рамках радянського і російськоцентричного дискурсу цієї війни вибудовувалися картини
«всенародного опору ворогу» (без аналізу причин і характеру
колабораціонізму), «раптового нападу Німеччини та СРСР», «зради українськими буржуазними націоналістами інтересів власного
народу». В аналогічний спосіб як продовження цього дискурсу
нав’язується концепція «розколотості українського суспільства»
унаслідок «фашизації України».
Процес формування колективної пам’яті про війну супроводжується широкими маніпуляціями з «місцями пам’яті». Відповідно до поглядів П.Нора, «місця пам’яті» – це «залишки»
минулого, але поруч з тим вони – «крайня форма, в якій існує
комеморативна свідомість у історії, що одночасно ігнорує та
потребує її». П.Нора відзначав, що «місця пам’яті» – це минуле,
яке втрачається нами, але ще живе у свідомості соціальної групи,
проте може зникнути назавжди, а саме «місце пам’яті» перетвориться на історію, що більше не буде підтримуватися колективною
пам’яттю1.
Міфологізація історії Другої світової війни в умовах
тривалого ігнорування так званої усної історії у період існування
СРСР, спроби неупередженого аналізу подій того часу у працях
українських пострадянських істориків, коригування оцінок подій
війни залежно від інтересів політичної верхівки у різні часи,
намагання політтехнологів штучно створити «місця пам’яті» тісно
переплелися у дискурсі про Другу світову війну і справили
значний вплив на українське суспільство.
Друга світова війна – наймасштабніший військовий конфлікт,
який знало людство, – спричинила величезні людські жертви,
матеріальні втрати, а також територіальний переділ світу на
користь переможців. Здатність Другої світової війни, як місця
пам’яті, зберігати пам’ять великих груп людей виявилася надзвичайно стійкою. Водночас неоднозначне сприйняття (як об’єктивно сформоване, так і штучно нав’язане) частини подій та явищ,
пов’язаних із війною, сформувало широке поле для маніпуляцій з
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історичною пам’яттю. Для розуміння характеру маніпуляцій із
історичною пам’яттю про війну, що тією чи іншою мірою
вплинули на процес державотворення в Україні, варто визначити
найбільш важливі події та явища періоду Другої світової війни,
неоднозначні оцінки яких сформували відповідні контрдискурси.
Характер бойових дій (тотальна війна, необмежена підводна
війна, цілеспрямоване винищення представників певних націй та
цивільного населення, застосування зброї масового знищення
тощо), масштаби людських та матеріальних втрат, специфіка
інформаційних кампаній задля мобілізації громадян для участі у
війні багато в чому визначали взаємне ставлення населення
воюючих сторін. На формування ставлення громадян до участі у
бойових діях потужний вплив спричинило те, що з провідних країн
Антигітлерівської коаліції лише Великобританія воювала проти
Німеччини впродовж всієї Другої світової війни. Франція після
поразки у 1940 р., СРСР у 1939–1941 рр. фактично виступали як
союзники Німеччини, а США вступили у війну у грудні 1941 р.
Частина країн, які початку були союзниками Німеччини у Другій
світовій війні, зазнали поразки у ході бойових дій і змушені були
виступити на боці країн Антигітлерівської коаліції.
Зміна векторів протистояння вплинула й на формування
історичної пам’яті про війну. Чи не найбільш критичною така
зміна була для формування пам’яті про війну в СРСР, армія якого
виступила союзником вермахту у війні проти Польщі, із великими
труднощами перемогла у радянсько-фінській війні, а потім зазнала
багатьох нищівних поразок на початку німецько-радянської війни.
Аналіз військових дій за театрами у роки Другої світової
війни поширений у західній історіографії. Проте радянські
історики намагалися всіляко фальсифікувати участь СРСР у війні
протягом 1939–1941 рр., коли Радянський Союз виступав фактично союзником Німеччини. Визнання цього факту суперечило б
формуванню уявлень про СРСР як про послідовного борця із
фашизмом. Крім того, акцент радянської історіографії на
німецько-радянському протистоянні був покликаний затушувати
тісне співробітництво не лише на початку Другої світової війни, а
й протягом 1920-х – 1930-х років, коли у СРСР існувало кілька
потужних центрів підготовки спеціалістів для німецької армії.
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Перебування СРСР у таборі переможців диктувало необхідність формування пам’яті не про німецько-радянське співробітництво, а про німецько-радянське протистояння. Це було однією із
важливих причин визначення німецько-радянської війни як
«Великої Вітчизняної» із формуванням пам’яті про Другу світову
війну крізь призму саме цього визначення. Наслідки протистояння
переважно подавалися у контексті аналізу перемоги над фашизмом
чи нацизмом, що сприяло акцентуванню уваги саме на німецькорадянській війні і відсувало на другий план протистояння на інших
театрах бойових дій. У радянській історіографії перебування СРСР
у таборі переможців було міфологізовано як «перемога у війні з
Німеччиною» та «економічна перемога соціалізму» попри
масштабну допомогу союзників по антигітлерівській коаліції.
Формуванню історичної пам’яті про Другу світову війну на
основі аналізу подій німецько-радянської війни у Радянському
Союзі багато уваги приділяли у роки правління М. Хрущова, але
найбільше зусиль було докладено під час перебування при владі
Л. Брежнєва. Тобто, наростання зусиль по формуванню історичної
пам’яті про війну як насамперед «Велику Вітчизняну» відбувалося
по мірі того, як кількість безпосередніх учасників бойових дій
поступово зменшувалась. Розрахунок робився на нівелювання
народної пам’яті про війну із заміщенням її продуктами офіційного конструювання історичної пам’яті про війну як одного із
важливих засобів «утворення нової історичної спільності людей –
радянського народу». Творенню «радянського народу» мало
слугувати й перейменування Червоної Армії на «Радянську» та
нав’язування думки про те, що Перемога була здобута зусиллями
«радянського народу, який міцно згуртувався навколо Комуністичної партії». При тому тема колабораціонізму зводилася лише до
«таврування зрадників» чи «фашистських посіпак» тощо.
Таке формування історичної пам’яті про Другу світову війну
дозволяло сформувати уявлення про створення «соціалістичного
табору» як одного із результатів перемоги над фашизмом.
Водночас на другий план відсувалися поразки Червоної Армії на
початку німецько-радянської війни (тим більше, що безпосередніх
учасників тих бойових дій залишилося порівняно небагато) та роль
союзників СРСР по Антигітлерівській коаліції у розгромі ворогів.
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Абсолютно замовчувалась участь близько 100 тисяч українців в
боях Війська польського проти німецького та радянського
тоталітарних режимів.
Водночас завдяки ідеологічному протистоянню 1980-х–1990-х
років СРСР, а потім і його правонаступниця – Російська
Федерація – опинилися у моральній ізоляції, що проявилося у
свідомому применшенні ролі радянських Збройних Сил у подіях
1939–1945 рр.2. Тому для радянського керівництва принципово
важливим було сформувати уявлення про німецько-радянський
фронт як ключовий у протистоянні, про перемогу Червоної Армії
як вирішальної у всій віні. Ще у березні 1943 р. американський
посол у Москві У. Стенлі відзначив на прес-конференції, що
російська влада хоче приховати отримання допомоги із-зовні
очевидно для того, щоб переконати свій народ у тому, що Червона
Армія веде боротьбу одноосібно. Можливо, така міфологізація
потрібна була не лише для того, щоб «пояснити минуле» (довести
необхідність існування та переваги одержавленої економіки,
колгоспів тощо), а й з метою мобілізації населення країни з огляду
на майбутнє. Принаймні за життя Й. Сталіна розглядалося питання про можливість нової світової війни і лише після його смерті
радянські лідери заявили про готовність і можливість домовитися
із капіталістичними країнами за всіма спірними питаннями.
У цьому контексті важливо, що участь СРСР у війні проти
Німеччини у світі переважно сприймали як «війну росіян проти
німців».3 Це було одним із чинників, який сприяв глорифікації
участі росіян у війни, що, відповідно, впливало на формування
уявлень про спротив ворогу народів СРСР на чолі із «великим
російським народом». Саме німецько-радянська війна, а не, як
передбачалося планом «Гроза», радянсько-німецька, спричинила
відкидання ідеї про протистояння світовому капіталізму шляхом
переможної війни на території ворога. Створення Антигітлерівської коаліції за участі СРСР в умовах вкрай невдалого для
Червоної Армії початку війни нівелювало пропагандистську
цінність ідеї про переможний похід проти світового капіталізму.
Кон’юнктурні мотиви, зумовлені поразками на фронтах війни,
змусили звернутися до перевіреної ще у часи існування Російської
імперії ідеологічної зброї – панславізму, який, зокрема, базувався
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на тезі про винятковість історичного розвитку слов’янських
народів. В умовах війни актуалізації всеслов’янської солідарності
як ідеологічної конструкції надавалося важливе значення у справі
організації збройного опору фашизму.
У серпні 1941 р. у Москві було проведено Перший
всеслов’янський з’їзд. Серед його організаторів було багато
видатних письменників, учених, художників зі слов’янських
держав та республік СРСР. З’їзд закликав до слов’янського культурного об’єднання і співробітництва. Водночас панславізм був і
засобом зростання впливу у повоєнній Центральній та ПівденноСхідній Європі. Але ідеї панславізму все ж виглядали досить блідо
на фоні боротьби польського уряду у еміграції чи участі Болгарії у
війні на боці Німеччини. Тому на тлі панславізму поступово все
більш виразно стала проявлятися глорифікація російського
чинника та наголос на необхідності об’єднати всі сили для відсічі
ворогові. Проте були й інші причини, що змушували радянське
керівництво вдатися до такої глорифікації.
Однією з таких причин була неоднозначна позиція населення
СРСР щодо участі у бойових діях проти Німеччини та її
союзників. Дослідження ставлення населення до війни призвели
до того, що в українському науковому дискурсі стало набувати все
більшого поширення визначення протистояння між Німеччиною та
СРСР у 1941–1945 рр. як «німецько-радянської», а не «Великої
Вітчизняної війни». Причиною ставали висновки наукових студій
щодо кількості дезертирів з Червоної Армії, позитивного сприйняття частиною громадян німецького вторгнення, поширення
колабораціонізму4. Тема колабораціонізму виявилася однією із
найбільш болючих як для колишнього радянського, так і для
сучасного російського керівництва. Але навіть російські дослідники змушені були визнати, що чим більше затягувалася війна,
тим більше ставав відчутним на її тлі новий оберт застарілої війни
громадянської – стихійний протест проти більшовизму5.
Проте «протестом проти більшовизму» спротив московському
керівництву не обмежився. У роки війни яскраво виявилася й
протидія російському шовінізму, імперським принципам побудови
та існування СРСР. Вже 30 червня 1941 р. у Львові було проголошено відновлення Української держави. Такий крок ОУН був
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викликом німецькій окупаційній владі і призвів до арештів провідних членів цієї організації. У такий спосіб А. Гітлер демонстрував,
що відновлення Української державності не було серед його
планів. Солідарність з А. Гітлером у цьому питанні виявило й
московське керівництво. Як відзначав Т. Гунчак, у Російській
Федерації очорнення всіх минулих і сучасних змагань українців
бути вільними у своїй незалежній державі є справою державної
політики6.
Водночас у роки Другої світової війни не лише боротьба за
відновлення Української державності стала загрозою існуванню
радянської імперії. Запеклою боротьбою відрізнялося й протистояння з польською Армією Крайовою, яка, на відміну від УПА,
отримала підтримку на міжнародному рівні. Виявляли активність
підпільні загони на території Прибалтики, проти Червоної Армії
воювали й бійці мусульманських загонів, вмотивовані передвоєнною радянською політикою у сфері релігії. Водночас для
радянського керівництва масштабною загрозою була й боротьба
Російської визвольної армії, яка виявилася найчисельнішою серед
збройних загонів колаборантів. Саме масштаби участі росіян (та й
слов’ян загалом) у бойових діях проти Червоної Армії могли
змусити сталінське керівництво вдатися до глорифікації російського чинника у війні з метою приховати масштаби такого спротиву.
Адже він свідчив про те, що більшовицькі експерименти побудови
«соціалістичної держави» сталінського зразка не знайшли розуміння у багатьох з тих, кого було прийнято вважати її громадянами.
Глорифікація участі росіян у війні була викликана й поразками початку німецько-радянської війни. Апеляція до перемог
«російської зброї» у роки існування Російської імперії виглядала
вкрай вимушеним кроком з огляду на саму сутність більшовицького перевороту та події Громадянської війни. Тому сталінським
керівництвом було започатковано вибіркову актуалізацію пам’яті
про часи Російської імперії. Процес глорифікації участі росіян у
війні зайшов настільки далеко у радянські часи і настільки
позитивно був сприйнятих пострадянським російським суспільством, що Президент сучасної Росії В. Путін дозволив собі
стверджувати про можливість здобуття Перемоги силами тільки
Російської Федерації радянських часів.
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Водночас сучасні українські дослідники підкреслюють, що
країна Рад з самого початку не мала майже нічого російського: це
була виключно інтернаціональна «машина побудови нового світу»,
для котрої будь-які нації й етноси – лише матеріал для такої
побудови7.
Г. Кіссінджер, який протягом 1960–1970 рр. виконував
обов’язки держсекретаря США, у своєму дослідженні «Світовий
порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті»,
оцінюючи експансіоністські плани російського керівництва,
відзначав, що політика Росії «століттями керувалася власним
особливим ритмом, здійснюючи безперервну експансію на землях,
що охоплювали майже кожен клімат і цивілізацію, і перериваючись час від часу хіба з необхідності скоригувати свою
внутрішню структуру відповідно до масштабів завдань – і тільки
для того, аби знову повернутися, як приплив, що розбивається об
берег. Від Петра Великого до Володимира Путіна змінювались
обставини, однак незмінним залишався ритм».8
Однак твердження про історично сформований експансіоністський характер зовнішньої політики Росії та СРСР неоднозначно сприймаються у російському суспільстві. Та й частина
населення України із певним розумінням ставиться до реалізації
Й. Сталіним планів щодо розширення впливу СРСР у боротьбі
проти фашизму.
Створення та культивація «образу ворога» у обличчі фашизму
та нацизму широко використовувалося у радянській пропаганді.
Конструювання поляризованих образів «ворогів» та «союзників»
залежно від перебігу бойових дій та реалізації своїх планів
воюючими сторонами було доведене до крайніх форм насамперед
пропагандистськими машинами тоталітарних держав. Симптоматичною стала трансформація для СРСР союзників по антигітлерівській коаліції у ворогів в період холодної війни.
Тому у спадок від СРСР Україна отримала, серед іншого, й
міфологізовану історичну пам’ять про Другу світову війну. Для
української нації, яка, з огляду на історичні обставини, тривалий
час формувалася саме як «етнокультурна», а не «державна»,
історична пам’ять набувала особливого значення. За недостатнього розвитку громадянської складової національної ідентичності
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(незрілість державних інституцій, неусталеність політичних традицій та громадянських практик) саме соціокультурні чинники,
включно з історичною пам’яттю, могли прискорити процес
формування національної ідентичності. Але здійснення політики
пам’яті перетворилося на арену запеклої політичної боротьби, як
всередині країні, так і унаслідок зовнішньополітичних впливів.
Як відомо, механізм формування історичної свідомості має
яскраво виражений соціальний характер. Спонукальним чинником
тут виступають національні інтереси, які зазвичай слугують
виразом інтересів соціальних. Актуалізована історична пам’ять і є
основою для історичної свідомості тієї чи іншої спільноти9.
Розпад СРСР відкрив шлях для залучення пострадянських
істориків до переоцінки подій війни. Водночас від ореолу
«переможців» у війні не бажало відмовлятися керівництво та
політичні й наукові еліти Російської Федерації, що наклало
суттєвий відбиток на формування російського чи російськоцентричного дискурсу про війну. Тим більше, що формування
історичної пам’яті про Другу світову війну перетворилося на один
із засобів поширення «русского міра» – культурно-історичної ідеї
міжнародного, міждержавного і міжконтинентального співтовариства, об’єднаного причетністю до Росії та прихильністю до
російської мови та культури. Російський історик та етнолог
В.Тишков відверто висловився, що саме «російська мова та
російськомовна російська чи радянська культура поруч із історичною пам’яттю об’єднують та конструюють цей мір».10 Таким
чином, була підтверджена важливість ролі радянської історичної
пам’яті для конструювання та поширення «русского міра». Тим
більше, що у Росії в «образі війни» присутній і культивується
такий важливий елемент як «образ ворога».11 А ревізії пам’яті про
Другу світову війну переважно сприймаються як один із наслідків
програшу у «холодній війні» та просування НАТО на Схід із
зменшенням впливу Російської Федерації у Європі та світі.
Усвідомлення поразки у «холодній війни» і розпаду СРСР як
трагічних подій для Росії, яка оголосила себе правонаступницею
Радянського Союзу, обумовило характер формування історичної
пам’яті про Другу світову війну у контексті вирішення внутрішньо- та зовнішньополітичних завдань російським керівництвом.
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Поступово російська влада повністю опанувала мистецтво
створення єдиного інформаційного фронту. Російська позиція
стала нав’язуватися з позитивним емоційним забарвленням,
альтернативна позиція пов’язувалася з обставинами, здатними
викликати лише негативні емоції та відчуження.
Наукові дискусії навколо визначення ролі СРСР у
розпалюванні Другої світової війни, поширення колабораціонізму
виявилися набагато більш болісними для російського суспільства,
аніж для українського. Половинчастий характер політичних і
економічних реформ 1990-х років став причиною того, що на межі
тисячоліть у російських правлячих колах черговий раз переважили
авторитарні тенденції, що виявилися, серед іншого, і заохоченням
шовіністичних ідей. Це вилилось у те, що пам’ять про війну знову
стала розмінною монетою офіційної пропаганди, а «архівна
революція» змінилася повторним жорстким засекреченням ряду
документів, деякі з яких на той час були вже опубліковані. З
подібною зміною «держзамовлення» активізувались автори, які
виправдовували політику сталінського керівництва, у тому числі й
у передвоєнний період. Крім того, позначився явний дефіцит
кваліфікованих спеціалістів і якісних досліджень з історії війни,
внаслідок чого лакуна, що утворилась у літературі, почала
заповнюватися непрофесійними дослідженнями різного рівня та
роботами публіцистичного характеру12.
В Україні ж рівень наукових досліджень, присвячених
висвітленню подій війни, поступово зростав. Аналіз доступних
матеріалів із використанням новітніх методів наукових пошуків на
основі міждисциплінарного підходу дозволив суттєво посилити
аналітичну частину багатьох праць. Відбулась інституціоналізація
відгалужень, як свого часу військова історія, теорія військового
мистецтва, політична історія війни перетворилися на повноцінні
дослідницькі напрями. Постали соціальна, усна історія, військова
антропологія, історія повсякденності, предметне поле дослідження
яких передбачало й суттєве розширення «кутів погляду» на події
війни. Мав місце відхід від усталеної у радянській історіографії
практики своєрідного їх поділу на тих, хто переважно підтримав
радянську владу (їх позиція всіляко популяризувалася в основному
на рівні військових епізодів чи прикладів праці в тилу), і тих, хто

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

457

віддав перевагу боротьбі проти її відновлення (про них або воліли
не говорити, або таврували як «фашистів», «зрадників» або
«буржуазних націоналістів»).
Розвиваючись паралельно із відновленням та розвитком
Української держави, українська історіографія одночасно була
змушена й відповідати на виклики часу. Одним із них стала зміна і
в дослідженні, і у провадженні політики пам’яті як реакція на
духовні зміни у Російській Федерації тав самій Україні. Оцінки
подій Другої світової війни поступово постали одним із чинників
формування національної та громадянської ідентичностей населення обох держав. Якщо в Росії були зроблені вагомі кроки на
шляху конструювання пам’яті про німецько-радянську війну у
контексті об’єднання російського суспільства на основі тверджень
на кшалт «наші діди спільно вели боротьбу з фашизмом», то в
Україні оцінки війни набули принципово іншого змісту. Поступово події Другої світової війни в Україні стали розглядати не у
контексті поділу її учасників на «переможців» та «переможених»,
а як трагедію в історії людства, яка ніколи не має повторитися.
В українському дискурсі про війну залишалося місце для
плюралізму, деідеологізованої позиції та неупереджених оцінок.
Проте такий характер формування дискурсу про війну виявився
вразливим для інформаційних впливів, що переслідували захист
російських інтересів в Україні. Ще наприкінці 1980-х років
Компартія України, розраховуючи на сформовану в часи СРСР
пам’ять про Другу світову війну, реанімувала закиди політичним
опонентам у вигляді звинувачень у «реабілітації бандерівщини», у
«зраді пам’яті героїв» і т.п. Причому асоціювання процесу
відродження національної свідомості України насамперед із
націоналізмом та шовінізмом скеровувалося загальносоюзним
керівництвом. Відповідальні працівники Компартії, виступаючи
проти діяльності Народного Руху України, наголошували на
підтримці будь-яких неформальних громадських організацій, якщо
їхня діяльність спрямована на підтримку перебудови, а не націоналізму, шовінізму та екстремізму13, адресуючи ці звинувачення у
бік націонал-демократичних сил.
Після розпаду СРСР у Російській Федерації лунали
звинувачення на адресу політичних еліт країн, що виникли на
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пострадянському просторі, у сприянні інформаційній кампанії,
спрямованій на перегляд ролі СРСР у Другій світовій війні.
Наголошувалося, що спільна перемога народів СРСР у війні
начебто стала однією з головних перешкод на шляху таких еліт до
влади. У відповідь з’явився принципово новий погляд на війну як
на битву тоталітарних імперій, у жорна протиборства яких
потрапили окуповані народи, але впродовж першої половини 1990х років він не набув поширення у російському дискурсі.
Важливо, що з розпадом СРСР певний час не відбувалися
військові паради на Червоній площі у Москві, які виступали одним
із різновидів радянської глобальної політичної символіки, пов’язаної із війною. І лише у ювілейному 1995 р. на Червоній площі
відбувся парад без використання військової техніки. Того ж року
19 травня був ухвалений Федеральний закон «Про увіковічення
Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 років», який передбачав відновлення воєнних парадів із
залученням військової техніки та озброєння.
Тривалу відсутність парадів на честь Перемоги російські
науковці пояснювали поразкою СРСР у «холодній війні». Західні
країни начебто нав’язували Росії роль переможеної та заохочували
зростання числа претензій до РФ як з боку країн колишнього
соціалістичного табору, так і з боку держав, які були утворені на
пострадянському просторі. У таких умовах інтереси Росії, на
думку деяких російських дослідників, багато в чому полягали у
збереженні, максимально повному утриманні тих елементів системи міжнародних відносин, що гарантували забезпечення її
безпеки. А ця система була утворена саме у радянську епоху і,
переважно, як наслідок Другої світової війни14. Тому історична
пам’ять про війну виступила важливим засобом формування
новітньої російської ідентичності та одним із важелів втілення у
життя зовнішньополітичних цілей, принаймні на пострадянському
просторі. Пам’ять про війну все більше ставала засобом посилення
мілітаризації російського суспільства, хоча учасники бойових дій
переважно мріяли про збереження миру у майбутньому.
Суттєва активізація зусиль Російської Федерації, спрямованих
на використання історичної пам’яті про Другу світову війну для
реалізації внутрішньо- та зовнішньополітичних цілей, відбулася з
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кінця 1990-х років. Україна стала важливим об’єктом реалізації
таких цілей. Найбільш вразливим у цій ситуації виявилося
східноукраїнське населення і, насамперед, Донбас, обтяжений
«радянською ідентичністю». Аналіз повідомлень мас-медіа Донбасу дозволяє стверджувати про активну участь значної частини
видань аналітичного характеру у формуванні образів історичної
пам’яті, що використовувалися у межах мобілізаційних технологій
на шляху забезпечення підтримки місцевим електоратом політичних сил, які позиціонуються як захисники інтересів регіону15.
Поступово у політичній боротьбі із конкурентами проросійські
сили стали активно використовувати тези про «розколотість»
України. Одним із уособлень такої «розколотості» мала виступити
пам’ять про події Другої світової війни.
У передвиборчій боротьбі 2004 р. маркери «розколотості»
вперше оформилися у політтехнологічну схему, ланцюг асоціацій,
що пов'язували політичного опонента з конкретним регіоном і
одночасно неприйнятними для Донбасу образами: Захід України –
ОУН-УПА (бандерівці) – український націоналізм – фашизм –
В. Ющенко.
21 квітня 2008 р. на засіданні Ради національної безпеки і
оборони України Президент України В. Ющенко чітко вказав на
головні загрози в інформаційній сфері: «Найбільша загроза
національній безпеці – інформаційна експансія іноземних держав.
Завдяки цьому в інформаційному просторі України проводяться
інформаційно-психологічні кампанії по тих чи інших питаннях»16.
Глава держави підкреслив, що предметом цих впливів є
насамперед теми національної єдності, територіальної цілісності,
мови, релігії і культури, європейської та євроатлантичної інтеграції. А вже 8 липня 2009 р. указом Президента було затверджено
Доктрину інформаційної безпеки України. У цьому документі
наголошувалося, що однією з основних реальних та потенційних
загроз інформаційній безпеці України є поширення у світовому
інформаційному просторі викривленої, недостовірної та упередженої
інформації, що завдає шкоди національним інтересам України17.
Можливо саме тому особливу увагу впродовж 2005–2009 рр.
російські та проросійські ЗМІ приділяли критиці В. Ющенка у
контексті аналізу подій Другої світової війни за так зване
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«переписування» історії» із нав’язуванням «ідеалів Західної
України» та «фашистських стереотипів». Остання теза мусувалася
у зв’язку з так званим штучним перетворенням «українських
націонал-фашистів на борців за незалежність».18 Критиці було
піддано контакти С. Бандери із представниками Німеччини та
антирадянську діяльність ОУН та УПА. Критичні зауваження
лунали й на адресу українського інтегрального націоналізму,
основні положення якого оголошувалися тотожними ідеям
німецьких націонал-соціалістів.19 Проте поза увагою залишався
факт ув’язнення С. Бандери та Я. Стецька у концтаборі
Заксенхаузен та реакція німецького керівництва на проголошення
Української державності у Львові 30 червня 1941 р., факти
збройного протистояння ОУН та УПА окупаційному гітлерівському режиму, уже відомі українському загалу.
Значний резонанс в українському суспільстві викликало
присвоєння В. Ющенком звання Героя України С. Бандері. На
сторінках проросійських ЗМІ стверджувалося, що присвоєння
«повністю вписувалося у курс на відродження фашизму Президента В. Ющенка».20 Лунали навіть пропозиції щодо притягнення
В. Ющенка з цього приводу до суду.21 Присвоєння звання Героя
України С. Бандері оцінювалося як черговий крок Президента «до
поглиблення розколу України».22 А з часом російські та проросійські автори на сторінках своїх видань вітали рішення Донецького
окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 р., а також
рішення Донецького апеляційного адміністративного суду від
23 червня 2010 р. про визнання незаконним указу Президента
України В. Ющенка про присвоєння С. Бандері звання «Героя
України».23
Особливо наголошувалося на негативній реакції поляків з
приводу надання звання Героя України С. Бандері, що, на думку
авторів публікацій, ставило під сумнів європейський шлях
розвитку України. Зважаючи на євроінтеграційний курс України,
донецькі ЗМІ активно концентрували увагу на тому, що героїзація
Бандери завдає шкоди міжнародному іміджу України та «ставить
під загрозу її авторитет серед європейських сусідів»24.
У окремих випадках у співпраці із гітлерівцями звинувачували все західноукраїнське населення із наголосом, що у роки
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правління В. Ющенка героям, які воювали у складі Червоної
Армії, не приділялася увага, у той час як суспільству нав’язувався
культ С. Бандери та Р. Шухевича. Це, на переконання авторів
статей, ставило під сумнів «всю історію війни проти Німеччини»25.
На хвилі таких звинувачень з’являлися також публікації, автори
яких протестували проти «фашизації Донбасу», вказуючи, що
оголошення міськими радами Львова й Івано-Франківська на
підвідомчих їм територіях днів 8 і 9 травня днями скорботи за
загиблими у Другій світовій війні свідчить про те, що вони є
ворогами великої Перемоги.26
Із процесом «фашизації» Донбасу намагалися також пов’язати
діяльність ОУН на території краю в роки Другої світової війни.
Причому, засуджуючи співпрацю колабораціоністів із «розташованою у Європі Німеччиною», критикувався «європейський вибір»
сучасної України із акцентом на негативних образах такого
співробітництва. Кепкування із «національно свідомих» українців
супроводжувалося також твердженнями, що «український народ
боровся з українським націоналізмом, що насаджувався німецькими окупантами», а «героїзація переможених» вояків УПА залишається лише продовженням «геббельсівської пропаганди»27.
Ставлення до колабораціонізму проросійськими авторами назвалося
свідченням цивілізаційного розколу України через позицію
західноукраїнського населення, для більшості якого прибічники ОУН
та бійці УПА залишаються борцями за незалежність України28.
У 2013 р. після ухвалення польським Сеймом рішення про
визнання волинських подій 1943 р. «етнічною чисткою з ознаками
геноциду» у пресі Донбасу посилилася увага до висвітлення
оцінок відповідних подій. У переважній більшості публікацій вина
за трагедію 1943 р. покладалася виключно на «українських
фашистів», які воювали у складі УПА. Поступово у висвітленні та
оцінці дій українських повстанців у російськоцентричному дискурсі ставали все більш помітними маніпуляції щодо визначення
впливу УПА на хід подій. З одного боку, зроблено наголос на
тому, що вони воювали «на боці фашистів» так само як і бійці
батальйонів «Нахтігаль» та «Роланд» і масштабність цієї боротьби
дозволяє начебто стверджувати про масову підтримку дій
Німеччини. Проте замовчувався характер дій СРСР у1939–
1941 рр., які спричинили різке посилення впливу ОУН. З цього
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приводу красномовно висловився Т. Снайдер: «…український
націоналізм був одним із наслідків війни у Східній Європі. У
міжвоєнній Польщі український націоналізм був незначною
силою, …а українські націоналісти були звільнені з польських
в’язниць саме тому, що у 1939 р. Німеччина захопила Польщу.
Коли у 1939 р. Німеччина і Радянський Союз спільними зусиллями
захопили Польщу, руйнуючи польську державу, то таким чином
знищили усі легальні політичні партії, серед них і легальні
українські партії, які на той час були значно більш впливовими,
аніж українські націоналісти»29.
Звинувачення західноукраїнського населення у співробітництві із «фашистами» проросійськими ЗМІ протягом 2004–2013 рр.
переважно будувалося на основі окремих контактів очільників
повстанців із командуванням вермахту, а головне – на їхній участі
у збройній боротьбі проти Червоної Армії. Водночас всебічний
аналіз участі СРСР у Другій світовій війні впродовж 1939–1941 рр.
переважно подавався як спроби ревізії історії війни.
У контексті аналізу подій війни проросійські ЗМІ висвітлювали й діяльність політичної сили, яку вони вважають «сучасним
уособленням українського фашизму» – Всеукраїнського об’єднання «Свобода»30. Західноукраїнське населення переважно характеризується як «націонал-патріоти» на чолі з «неонацистською»
ВО «Свобода»31, у яких викликає лють можливість «нормалізації
стосунків» із Росією32. Привертає увагу те, що у деяких
публікаціях навіть один із елементів українського національного
одягу – вишиванку, називали засобом «пропаганди фашизму»,
оскільки напередодні Дня Перемоги відбувся марш вишиванок, на
якому молодь несла портрети С. Бандери та Р. Шухевича.33
У публікаціях, розміщених впродовж 2013 р. у газеті «Донецкий кряж», Галичину взагалі називали базою фашизму в Україні,
яка у багатьох випадках «живе за власними законами, не визнаючи
державних свят», а «єдність держави знищується фашистською
ідеологією, підконтрольними фашистам мас-медіа, школою,
церквою»34. Висловлювався подив, що в Україні набули повної
свободи дій «неонацистські угруповання», а робота парламенту
дискредитувалася присутністю «відверто фашистської партії»35.
Деякі автори публікацій мас-медіа Донбасу, висловлюючись
проти «фашизації» регіону і відстоюючи думку про Донбас як
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«виключно російську територію», з подачі російських пропагандистів негативно відзивалися про сам факт існування Української
держави. Поступово на хвилі «протидії фашизації» стали мусуватися твердження про те, що у сучасних кордонах Україна постала
завдяки перемозі СРСР у Другій світовій війні. Такі твердження
знаходили певний відгук в українському суспільстві, що у свою чергу
дозволяло й надалі педалювати тему «розколотості» України.
З наростанням протиріч між Росією та Україною в умовах,
коли вище керівництво РФ не полишало надій на втілення у життя
власних імперських амбіцій, у російській історіографії дії, спрямовані проти радянського режиму, дедалі частіше стали тавруватися
виключно як дії «фашистів» незалежно від етнічної належності
осіб, що їх чинили.
На цьому фоні проштовхується ідея про нібито «фашизацію
України» й через реалізацію курсу на євроінтеграцію. Обмеження
російського впливу, євроінтеграція подавалася на початку
реалізації задумів «русскої весни» саме через призму поширення
фашизму в Україні. На думку Т. Снайдера, російська зовнішня
політика базувалася на тому, щоб розділити історію СРСР на дві
частини: добру частину, яка є російською, і погану, яка є
українською. Дослідник пояснював, що завданням Росії було
нав’язати широким верствам суспільства думку, що «звільнення –
це росіянин, колаборація – це українець».36
На початку 2014 р. в умовах готовності до відкритої агресії
проти України пам’ять про Другу світову війну використовувалася
для формування позитивного ставлення до очікуваних дій
російських бойовиків. Поряд із критикою «бандерівщини»,
«українського націоналізму» у проросійських ЗМІ серед образів
історичної пам’яті стали поширюватися образи «донецьких
козаків», які виступали символом «оборони Донбасу», «захисниками Вітчизни та православної віри». Причому православний
Донбас протиставлявся католицьким західноукраїнським областям, а федералізація України подавалася як найбільш виважений
засіб подолання політичної кризи.
Наприкінці лютого 2014 р. Росія почала свою військову акцію
у Автономній Республіці Крим всупереч укладеним угодам з
Україною, а на початку березня всупереч нормам міжнародного
права російські військовослужбовці блокували українські військо-
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ві частини37. Мотивуючи свої дії, російська сторона неодноразово
вказувала на необхідність захисту росіян, які проживають в
Україні, від «укрофашистів».
У таких умовах пам’ять про Другу світову війну була
використана й в україноцентричному дискурсі. В українських ЗМІ
дії Російської Федерації спочатку характеризувалися як
«неправомірне нарощування чисельності військ у Криму», але
поступово характеристика змінилася на «військову агресію Росії»,
«імперські амбіції Кремля», «спробу анексії українських територій». Причому дедалі частіше дії та висловлювання В. Путіна
стали порівнюватися із діями А. Гітлера.38 Неофіційно все частіше
прізвище російського президента викривляли, вимовляючи його як
«Путлер» і тим самим створюючи передумови для ототожнення
дій Росії із діями фашистської Німеччини.
Продовжили використовувати тему «фашизації» України у
своїх інтересах і російські пропагандисти. У першій половині
2014 рр. українське керівництво представлялося як «хунта», що
незаконно захопила владу, або ж як «фашисти», боротьба з якими
начебто продовжує традиції радянських воїнів часів Другої
світової війни. Такий самий характер мали й повідомлення ЗМІ
терористичних утворень ДНР/ЛНР. Впродовж 2014 р. значна
частина таких повідомлень містила в собі топіки про боротьбу з
фашизмом, про єдність населення у протидії поширенню «коричневої чуми» та «націоналізму». Така пропаганда, серед іншого,
мала на меті забезпечити успіх інфільтрації російських агентів
різного рівня та військових найманців на українську територію і
їхні подальші активні дії по дестабілізації ситуації в Україні.
Оцінюючи зв’язки між діями Росії та українським
націоналізмом, Т. Снайдер відзначив, що «українські націоналісти
і націоналізм були причиною Голодомору 1932–1933 років;
український націоналізм був однією з причин терору 1937–1948
років у СРСР. Український націоналізм був однією із оприлюднених Сталіним причин масових депортацій жителів радянської
України після Другої світової війни. І український націоналізм був
причиною вторгнення Росії в Україну у 2014 році».39
В умовах російсько-української війни загострився конфлікт
російсько- та україноцентричного дискурсів. Використання сфор-

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

465

мованих образів історичної пам’яті про Другу світову війну
набуло ще більшого значення. В Україні, наприклад, були
поширені бігборди із написом: «Перемогли Гітлера, переможемо й
Путіна», водночас під подібним гаслом відбувся й ряд акцій
українських громадських організацій (із таким же гаслом свого
часу виступали противники режиму В. Путіна у Москві). Дослідники акцентували увагу на участі та величезних втратах українців
у війні. Так, стверджувалося, що серед тих, хто підняв прапор
Перемоги над Рейхстагом поруч із грузином М. Кантарія та
росіянином М. Єгоровим був українець О. Берест. А забезпечили
їх просування під ворожим вогнем автоматники відділення
уродженця Запорізької області сержанта П. Щербини. Це була
відповідь російській пропаганді, яка намагалася сфокусувати увагу
на українських колаборантах, тим самим ніби виправдовуючи
збройне вторгнення РФ для протидії «українським фашистам».
Для забезпечення ефективності нейросемантичних гіпертексів, що містили у собі найбільш значимі для осіб, що
піддавалися сугестії, слова та фрази, російськими спецслужбами
широко використовувалися опитування українського населення
через друковані ЗМІ та мережу ІНТЕРНЕТ. Найчастіше таке
опитування включало в себе відповіді на визначені питання,
виключаючи можливість висловлення альтернативних запропонованим думок чи суджень. А через труднощі власного перенавчання
найбільш схильними до подібного психокодування стали особи
літнього і похилого віку, обтяжені радянською ідентичністю. Саме
на їх історичну пам’ять було розраховане проведення
проросійських акцій так званого «Безсмертного полку». Учасники
таких акцій несли портрети радянських солдат та офіцерів, які
воювали у складі Червоної Армії, та заборонену в Україні з
15 червня 2017 року символіку («георгіївські стрічки»). Водночас
для провокацій і дестабілізації ситуації в Україні неодноразово
залучали так званих «тітушок», які нападали на ветеранів війни,
виривали у них портрети та символіку, формуючи тим самим
відповідну «картинку» для російських ЗМІ, які створювали
сюжети про відродження «нацизму» в Україні.
А вже у 2018 р. у доповіді Міністерства закордонних справ
Російської Федерації «Нацизм – небезпечний виклик правам

466

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

людини, демократії та верховенству права» стверджувалося, що
після «державного перевороту у лютому 2014 р. і приходу до
влади в Україні націоналістичних сил, курс на історичний
ревізіонізм став визначальним для офіційної політики Києва.
Свідоме викривлення подій Другої світової війни, виправдання
нацистських посіпак, приниження значення подвигу радянського
народу у перемозі над фашистською Німеччиною, потурання
сучасним проявам ксенофобії, націоналізму і неонацизму – все це
невід’ємна частина сучасної історичної політики, яку втілює у
життя майданне керівництво». Укладачі цього документу
наголошували, що «у контексті нинішнього русофобського курсу у
якості моральних орієнтирів суспільству нав’язуються апологети
українського націоналізму». Серед таких апологетів вкотре було
виділено саме С. Бандеру, Р. Шухевича, Я. Стецька та А. Мельника. При тому автори доповіді вкрай несхвально поставилися до
того, що образи воїнів УПА використовуються в Україні із
проведенням паралелей їх боротьби із радянською владою так
само, як зараз українські військовослужбовці протистоять
«російській агресії» на Донбасі».40 У такий спосіб в дусі
радянської пропаганди черговий раз була використана пам’ять про
війну, коли пам’ять про тих, хто воював заради миру, мала бути
поставлена на службу тим, хто прагнув загострення збройного
протистояння, дестабілізації ситуації в Україні.
Звинувачення у «неонацизмі» на адресу сучасного керівництва України постали важливим засобом агресії проти України у
інформаційній війні, що загострилася в умовах російсько-української війни на Донбасі. Висловлювання на кшталт заміни історичної
пам’яті на «неонацизм» стали досить поширеними у російськоцентричному дискурсі.41 Водночас в українських ЗМІ, попри відсутність розділу про неонацизм на території РФ у вище названій
доповіді російського МЗС, неодноразово стверджувалося про
участь російських неонацистів (наприклад, солдатів батальйону
«Корниловцы») у війні на Донбасі на боці терористичних угруповань «ДНР/ЛНР».42 Таким чином, негативні образи часів Другої
світової війни активно використовуються у сучасному російськоукраїнському інформаційному протистоянні. А їх використання
для дестабілізації ситуації в Україні перетворилося на офіційну
політику РФ.
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У цьому контексті мало місце й своєрідне протистояння на
ниві нормотворчості. 5 травня 2014 р. Президент РФ підписав
ухвалений перед тим Державною Думою Федеральний закон «Про
внесення змін до окремих законодавчих актів Російської
Федерації», яким вводилася карна відповідальність за посягання на
історичну пам’ять стосовно подій, що мали місце у період Другої
світової війни. Федеральним законом вводилася карна відповідальність за відкидання фактів, встановлених вироком Міжнародного трибуналу для суду і покарання головних воєнних злочинців
європейських країн вісі, схвалення злочинів, визначених вказаним
вироком, а також за розповсюдження завідомо неправдивих
відомостей про діяльність СРСР в роки Другої світової війни.43
У листопаді 2017 р. Верховна Рада України ухвалила закон
про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», відповідно до якого з тексту
документу видалялися згадки про «Велику Вітчизняну війну»,
замість яких вводився термін «Друга світова війна». Міністерство
іноземних справ РФ засудило таке рішення, наголошуючи, що
воно є виявом політики київської влади, спрямованої на насильницьке стирання історичного минулого своєї країни44. Проте вже
6 грудня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому проект
Закону «Про внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального
захисту учасників боротьби за незалежність України у
ХХ столітті». Законом надано статус учасника бойових дій особам,
які брали участь в усіх формах збройної боротьби за незалежність
України у ХХ столітті у складі Української повстанської армії,
Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби)
«Поліська Січ», Української народної революційної армії (УНРА),
збройних підрозділів Організації українських націоналістів45.
Таким чином, Україна відходить від радянського моделювання
історичної пам’яті про Другу світову війну. Натомість РФ активно
використовує маніпуляції із історичною пам’яттю як для посилення
своєї позиції у інформаційному протистоянні з Україною, так і для
згуртування власного населення навколо ідеї «русского міра».
Пропри це, у бесіді із П.Нора один із російських кореспондентів попросив його визначити ефективність заходів сучас-
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ного російського керівництва у вигляді інтенсивної інформаційної
кампанії, що пропагує жести пам’яті, пов’язані із Другою світовою
війною (наприклад, георгіївські стрічки). У відповідь дослідник
наголосив, що такими діями, на його думку, створити «місце
пам’яті» неможливо46. Проте виявилося можливим виправдати
агресивну політику у очах значної частини населення РФ та
мобілізувати частину громадян на війну проти України.
Ще напередодні та у ході Другої світової війни досягнення
цілей воюючими сторонами передбачало масштабні маніпуляції
етнічними цінностями, історичною пам’яттю. Подібні Маніпуляції,
спрямовані на мобілізацію людей на війну, неминуче впливали на
характер організації пропагандистських кампаній, а з часом і на
висвітлення дослідниками подій війни. Сформовані переважно у
таборі переможців результати маніпуляцій свідомістю громадян
тривалий час «мандрували» науковими працями у вигляді
штампів. Їх породження найчастіше зумовлювалось уявленнями
про громадянські обов’язки, оцінками цілей і характеру бойових
дій та ролі окремих країн у її розпалюванні, а також союзницьких
стосунків між країнами-учасницями війни. З огляду на це оцінки
участі населення України у Другій світовій війні багато в чому
зумовлювалися включенням її земель до складу різних держав (і,
відповідно, різницею оцінок громадянських обов’язків), зміною
союзницьких пріоритетів СРСР та Німеччини у ході війни та
специфікою уявлень вищого керівництва саме цих держав про цілі
і завдання етнополітики.
Політика пам’яті про Другу світову війну до останнього часу
використовується Російською Федерацією як перешкода на шляху
розбудови Української державності і засіб мобілізації частини
громадян Росії на ведення бойових дій в Україні. Поруч з тим, в
Україні формується пам’ять про війну як про трагедію людства,
якої необхідно уникати у майбутньому.
Відзначимо, що переформатування політики пам’яті щодо
Другої світової війни в Україні відбувається у руслі євроінтеграції
та інтеграції до світового співтовариства. Натомість в РФ політика
пам’яті все більше пов’язується із сакралізацією Перемоги із
одночасним відкиданням будь-яких альтернативних оцінок подій
того часу, що було характерним ще для Радянського Союзу.
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