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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 

 

Революція Гідності стала наймасштабнішою подією в новітній історії України, 

засвідчивши трансформацію політичних та громадянських цінностей українського 

суспільства. Потужні виклики, спричинені не лише внутрішньополітичними 

чинниками, а й зовнішньополітичними (зокрема – зовнішньою агресією), змінили 

українське суспільство. Важливим елементом революції розглядаються соціальні медіа 

як опосередкований Інтернетом поліфункціональний комунікативно-інформаційний 

механізм, що має низку відмінностей від традиційних медіа, а саме у вимірі масової 

мобілізації до політичної участі. Конструюються емпіричні показники дослідження 
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мобілізаційного впливу соціальних медіа, зокрема у вимірі конвенційних та 

неконвенційних форм політичної участі. Аналізуються особливості масової мобілізації 

до політичної участі у вимірі «конвенціональне – неконвенціональне». Доведено, що 

засоби комунікації сучасного інформаційного світу сприяють відродженню архаїчних 

форм безпосередньої демократії. Зроблено висновок, що доступ до Європи 

відкривають конвенціональні практики політичної участі, подолання корупції, 

утвердження громадянського суспільства. 

Ключові слова: Євромайдан, Революція Гідності, причини, характер, європейська 

інтеграція, Угода про асоціацію, політична участь, громадянин, громадянське 

суспільство. 

 

Насадюк Ю. С. Трансформация политических и гражданских ценностей 

украинского общества после Революции Достоинства. 

Революция Достоинства стала самым масштабным событием в новейшей 

истории Украины, показав трансформацию политических и гражданских ценностей 

украинского общества. Мощные вызовы, вызванные не только внутриполитическими 

факторами, но и внешнеполитическими (в частности – внешней агрессией), изменили 

украинское общество. Рассматриваются социальные медиа как опосредованный 

Интернетом полифункциональный коммуникативно-информационный механизм, 

который имеет ряд отличий от традиционных медиа, в частности в отношении 

массовой мобилизации к политическому участию. Конструируются эмпирические 

показатели исследования мобилизационного влияния социальных медиа, в частности в 

измерении конвенционных и неконвенционных форм политического участия. 

Анализируются особенности массовой мобилизации к политическому участию в 

измерении «конвенциональное – неконвенциональное». Доказано, что средства 

коммуникации современного информационного мира способствуют возрождению 

архаичных форм непосредственной демократии. Сделан вывод, что доступ в Европу 

открывают конвенциональные практики политического участия, преодоление 

коррупции, утверждение гражданского общества. 

Ключевые слова: Евромайдан, Революция Достоинства, причины, характер, 

европейская интеграция, Соглашение об ассоциации, политическое участие, 

гражданин, гражданское общество. 

 

Nasadyuk Y. S. Transformation of political and civil values of Ukrainian society after 

Revolution of Dignity. 

Euromaidan became the largest one in the modern history of Ukraine, testified also new 

shifts in the collective mentality of society. Powerful challenges caused not only by domestic 

political considerations, but also foreign (especially by external aggression), changed the 

Ukrainian society. The trajectory of these events gives reason for distinguishing several 

components of the revolutionary process. Euromaidan is one of the phases of the Revolution 

of Dignity. The course of political and social events in chronological range in November 

2013 – September 2014 gives reason to regard them in the same chain «Euromaidan – 

Crimea – East/South East». The social media as an Internet-mediated polyfunctional social 

mechanism that has communicational and informational dimensions and differs from the 

traditional media by number of characteristics, in particular in the measurement of mass 

mobilization for political participation are analysed. The author constructs the empirical 

study of indicators of influence of the social media on mobilization, in particular in the 

measurement of conventional and unconventional forms of political participation. 

It is concluded that open access to Europe is possible through conventional practices of 

political participation, overcoming of corruption, strengthening of civil society. 
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З початку незалежності, перебуваючи у стані тривалої трансформаційної кризи, 

перед Україною стоять нерозв’язані завдання: по-перше, розбудова власної державності 

й формування політичної нації; по-друге, створення демократичної системи правління; 

по-третє, перехід до сучасної ринкової економіки, від індустріальної енерго- та 

ресурсовитратної до економіки знань; по-четверте, формування нових суспільних 

цінностей. Саме тривале нерозв’язання цих питань стало поштовхом Революції 

Гідності. 

Євромайдан став одним із найпотужніших комплексних викликів не лише для 

України, а й для світової спільноти. Викликами для українського суспільства від 

листопада 2013 р. стали: відмова уряду В. Януковича підписати Угоду про асоціацію з 

ЄС, події на Майдані, анексія Криму, трагічні події на сході України, українсько-

російська війна (гібридна війна) тощо.  

Більшість експертів маркують вихід людей на вулиці в листопаді 2013 р. (після 

відмови уряду підписати Угоду про асоціацію з ЄС) як цивілізаційний вибір. 

Продовження громадських протестів і самоорганізація суспільства на противагу тиску з 

боку держави та мобілізація громадян для захисту України від військової агресії на 

сході країни вказують на надзвичайну важливість цього вибору та увиразнюють 

характер націо- та державотворення в Україні. 

Мета нашого дослідження полягає в аналізі трансформацій і тенденцій розвитку 

політичної активності людей в умовах Революції Гідності, а також зміні політичних та 

громадянських цінностей українського суспільства після Євромайдану. У межах цієї 

статті ми, по-перше, розглянемо причини Євромайдану; по-друге, визначимо емпіричні 

показники дослідження мобілізаційного впливу соціальних медіа, зокрема у вимірі 

конвенційних та неконвенційних форм політичної участі; по-третє, додамо нові форми 

політичної участі; по-четверте, розглянемо організації, що мобілізували студентів на 

майдан, та дізнаємось, що таке «горючий матеріал» революції; по-п’яте, оцінимо 

соціальний вимір Євромайдану. 

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять праці таких вчених: 

Б. Гаврилишин, К. Галушко, М. Гордієнко, Я. Грицак, В. Дегтяр, А. Киридон, 

О. Пахльовська, І. Славінська, М. Слуквін, Ю. Шведа. 

В умовах інформаційного суспільства протестні рухи набувають спільних 

визначальних рис у глобальному масштабі, котрі надають їм характеру форми прямої 

демократії. Трансформації взаємин громадянського суспільства й держави, форм і 

способів вияву протестних рухів є наслідком розгортання загальних тенденцій розвитку 

інформаційного суспільства в глобалізованому світі. 

Більшості протестних рухів притаманний мирний характер, а насильство 

застосовувалося лише у відповідь на репресивні силові дії влади й приспішників 

режиму. Проте визначальною є пріоритетність у них ціннісної сфери над соціальною й 

навіть політичною – обстоювання базових демократичних цінностей (права людини, 

громад тощо на противагу соціально-економічним вимогам). 

Ці самі ознаки виразно виявлялися й у розвитку такого явища, як український 

Майдан: від нечисленної «революції на граніті» й акції «Україна без Кучми» до 

Помаранчевої революції, податкового та мовного майданів і Революції Гідності [5]. 

Майдан є явищем глобалізованого світу, що спирається на історикокультурні 

традиції та відроджує втрачені можливості архаїчних форм у сучасному світі через 

широке використання технологій забезпечення комунікативного ресурсу 

інформаційного суспільства. Він запустив процес трансформації не лише політичної 

сцени, а й соціальних і культурних перетворень. 
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Серед причин Майдану – традиційне та систематичне нехтування потребами й 

проблемами як окремих громадян, так і громадянського суспільства в цілому, неповага 

до нього з боку влади, загострення економічної, політичної та соціальної кризи. 

Відмінною рисою Майдану–2013 від Майдану–2004 є орієнтація на ідеї та цінності, а не 

персоналії. Політична культура громадян пострадянської України дотепер відзначалася 

нечутливістю до політичних програм різних політичних сил, компенсованою 

ірраціональними чинниками симпатії/антипатії до певного політичного лідера. Події 

кінця 2013 р. були позначені відмовою протестувальників ставати під прапори будь-

яких політичних сил і лідерів. Пізніше, коли акцент вимог було зміщено з 

євроінтеграції на перезавантаження системи влади в країні, наголошувалася важливість 

зміни не обличь і персон на окремих посадах, а перегляд суспільної угоди в цілому – 

принципів делегування влади народом в обмін на гарантії безпеки та важелів контролю 

за діями представників – так званих механізмів контрдемократії [4]. 

Соціальна динаміка людської цивілізації апріорі передбачає політичну участь 

громадян, що прагнуть постійно удосконалювати свій життєвий простір. Поняття 

«політична участь» використовується для позначення механізмів впливу спільноти на 

формування державних інститутів, вироблення управлінських рішень, здійснення 

моніторингу влади та її легітимацію. Безпосереднє залучення громадян до політики 

створює умови для утвердження демократичної форми правління й розбудови 

громадянського суспільства. Політична участь як теоретична парадигма активно 

розроблялася західними політологами, зокрема такими вченими, як Г. Алмонд, 

С. Верба, Р. Даль, М. Конвей, С. Ліпсет та ін. [2]. 

Утвердження європейських стандартів буття й мотивація політичної участі 

корелюється із забезпеченням громадянських прав та цінностей, а саме: рівністю людей 

перед законом, відсутністю корупції, наявністю вільних і незалежних ЗМІ, існуванням 

неупереджених судів як механізму захисту від несправедливого політичного терору, 

ув’язнення чи тортур. У фокусі нашого аналізу є концепти політичної участі як чинника 

зближення нашої держави з європейською спільнотою. Щоб розкрити мету 

дослідження, необхідно з’ясувати конвенціональні та неконвенціональні форми 

політичної участі. 

Конвенціональна участь використовує законні форми вираження інтересів і впливу 

на владу. Основною формою конвенціональної соціальної комунікації є участь у 

виборах, що дозволяє стихійні та масові прояви соціальної активності, радикальні 

вуличні форми протесту сублімувати в інституціональну (регульовану законом) 

площину. Конвенціональний вимір політичної участі спирається на демократичні 

цінності, детермінує конструктивні стандарти соціальної комунікації й забезпечує 

легітимність існуючої системи влади. До неконвенціональних видів політичної участі 

відносять різноманітні форми радикальних протестів, що не узгоджені з чинним 

законодавством суверенної держави. Неконвенціональна комунікація проявляється у 

різних формах непокори державній владі: демонстрації, повстання, бунти, революції. 

До подібних акцій громадяни вдаються у тих випадках, коли відсутні інституціональні 

канали вираження їхніх інтересів [2]. 

Доступ до Європи відкривають саме конвенціональні практики політичної участі, 

приведення законодавчого поля у відповідність з європейськими стандартами та 

зрілість суспільства. З цього приводу О. Пахльовська зазначає: «Європу будували ті, 

хто боровся: за свободу своєї країни, за її вільне життя в цивілізованому світі, за 

людську гідність. Ті, хто не корився різним системам тиску на людину, – це 

європейці… Євроінтеграторів із людей зі шкурними інтересами не може бути за 

означенням… Якщо рух до Європи не спирається на мораль, філософію, громадянську 

свідомість і навіть певний тип освіти політиків та критичної маси електорату, то його 
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не так складно й припинити… Драма ж нинішньої ситуації в тому, що і влада, і навіть 

значна частина опозиції шукають в ЄС тої чи іншої вигоди» [6]. 

Революція Гідності внесла й нові форми політичної участі. До них можна віднести: 

блокування університетів, зокрема Київського національного університету будівництва 

і архітектури (КНУБА); голодування у випадку продовження перевірок навчального 

процесу з боку МОН, рейдерство та інші. 

Розгортання найпотужніших протестних хвиль в Україні обумовлене не тільки 

болючими соціально-економічними чи політичними питаннями, а й взаєминами 

громадян держави із владою. Сам характер взаємодії суспільства та влади значною 

мірою визначає динаміку суспільних мобілізацій. Громадські мобілізації – це процес, 

якому сприяють різні фактори: наявність протестної організації, висвітлення у ЗМІ, 

ресурси протестувальників, дії держави тощо. 

У повідомленнях мас-медіа студенти зазначають, що вони зорганізувалися без 

жодних поштовхів політиків чи адміністрації вузів. Однак і без того простір політичних 

позицій не був однорідним. Можна виділити принаймні три організації, що із самого 

початку відігравали помітну роль у мобілізації студентів Києва й регіонів: 

1. Націонал-ліберальне Громадське об’єднання «Відсіч», яке брало участь в освітніх 

кампаніях 2009–2010 років, за один із основних напрямів діяльності мало 

антикорупційні протести та національну культурну політику. На Майдані 

організація користувалася загальними гаслами й зосередилася переважно на 

мобілізаційній діяльності та облаштуванні студентської частини наметового 

містечка київського Майдану та на протидії репресіям із боку влади.  

2. Студентська координаційна рада була створена учасниками студентських 

страйкомів Євромайдану ВНЗ Києва та Львова. Організація мала представників на 

євромайданах обласних центрів України, сюди ж частково входили представники 

«Відсічі». У зверненнях СКР взяла на себе відповідальність представляти всіх 

протестувальників-студентів.  

3. Незалежна студентська анархо-синдикалістська профспілка «Пряма Дія». Ще одна 

організація, яка брала участь у протестах проти комерціалізації освіти 2009–2010 

років. Діяльність профспілки пов’язана із захистом прав студентів на місцях 

навчання, а також із освітніми й загальними соціально-економічними питаннями, 

правами людини [9]. 

У Майдані–2014 саме дії міліції виявилися одним із двигунів. Влада за Януковича 

поступово пригнічувала громадянські протести, прагнучи «розмінувати» 

мобілізаційний потенціал суспільства до чергових виборів. Зокрема, ще у 2013 р. рівень 

безпосереднього насильства держави та найманців над протестувальниками зріс, при 

чому таким собі ноу-хау системи охорони Віктора Федоровича стали «тітушки» (у 

травні 2013 р. трапилася історія з нападом спортсмена-найманця на журналістку під час 

зіткнення акцій «Свободи» та Партії регіонів – і з’явилося слово «тітушка»). 

Використання ж власне «Беркута» для брутального побиття мітингувальників 30 

листопада 2013 р. було неочікуваним. За однією з версій, силовики цим свідомо 

спровокували Майдан з метою попередити очікуваний електоральний Майдан–2015, 

прагнучи дискредитувати опозицію та вичерпати її сили [3]. 

Поза всяким сумнівом, мобілізація громадян 1 грудня 2013 р. була надзвичайно 

масовою саме через поширені почуття страху й обурення, відчуття нахабного свавілля 

правоохоронної системи і керівних осіб. Заклики виходити тоді звучали дуже гостро: 

«Захисти дітей від “Беркута”!». У грудні 2013 р. вже у 52 % протестів були гасла проти 

міліцейського свавілля. 

У боротьбі з Майданом правоохоронна система Януковича слідувала звичайному 

трирівневому підходу: 1) заборона акцій, намагання зробити мобілізації нелегальними; 
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2) вибірковий тиск на окремих активістів, організаторів; 3) силовий вплив на вулицях. 

Усі ми були свідками тих подій і добре бачили, що тодішня влада одразу сприйняла 

Майдан як загрозу для себе і намагалася подавити його будь-якими способами. До 

репресій держави додалися й тіньові переслідування, масова участь найманців у 

залякуваннях. Варто визнати, що Антимайдан є справжнім суспільним рухом, що 

відображає певні настрої в суспільстві. Однак політичні очільники та авторитети цього 

руху доклали зусиль, аби підштовхнути Антимайдан до прихованої мілітаризації та 

підготовки до громадянського протистояння. Щоправда, те саме можна сказати і про 

опозицію часів Майдану, що спонукала його формувати самооборону [3]. 

Однак феномен Майдану не вичерпується його значенням як злиття і кульмінації 

протестних рухів та найвищої форми вияву прямої демократії. У своїх протестних 

засадах, у ціннісних орієнтаціях, як і в оформленні у вигляді відродження архаїчних 

форм прямої демократії в новітню добу, Євромайдан і Майдан–2004 єдині. І той, і 

інший були «середовищами з горизонтальною структурою», де «ієрархія не мала 

значення» [8].  

Чи вела логіка протестних проявів в Україні до переростання мирного протесту в 

насильницьке протистояння? У липні 2014 р. Центр дослідження суспільства 

оприлюднив результати моніторингу протестів, репресій та поступок протягом періоду 

Майдану, здійсненого за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та 

Національного фонду підтримки демократії. Вони засвідчують, що темпи зростання 

кількості й потужності репресивних дій влади істотно випереджали динаміку 

протестних дій громадян: до розгону київського Євромайдану 30 листопада рівень 

насильства з боку протестувальників був незначний – 6 %, водночас репресивна 

відповідь сягнула позначки 40:100. Розрив між ненасильницьким характером акцій та 

насильством у відповідь на них з боку влади став каталізатором подальшого 

переростання мирних акцій у силове протистояння [7]. 

Під «горючим матеріалом» розуміють людей, готових вийти на площі й взяти 

участь у революційних діях незважаючи на ризики. Людей за їхнім ставленням до 

революційних подій можна поділити на три групи: 

1) люди, котрі готові виступати проти режиму за будь-яких обставин; 

2) основна маса – готові приєднатися до чисельних акцій протесту; 

3) люди, що не приєднаються до революційних виступів за жодних обставин [10].  

Цікаво й те, що «горючим матеріалом» Євромайдану стала молодь – або студенти, 

або навіть молоді люди з вищою освітою. Пов’язується це з девальвацією освіти у 

державі й нездатністю випускників знайти належне застосування своїм знанням. Навіть 

для європейців в умовах сучасної економічної кризи звичною стала абревіатура NEET, 

що означає «ні освіти, ні роботи, ні навчання». Вона символізує молодь, яка опинилася 

на узбіччі повноцінного життя. 

Чи не найбільша проблема сприйняття політичних процесів в Україні 

закордонними політиками, які продовжують ставитися до влади і до вимог населення 

щодо її зміни суто формально, – легітимну владу можна усунути від влади лише 

легітимно (зректися самостійно чи відійти від влади в результаті перевиборів). Однак 

тоді постає запитання: а як народу, який є єдиним джерелом влади, змусити у 

демократичний спосіб нелегітимну, а отже недемократичну владу застосувати 

демократичні механізми розв’язання політичної кризи й дотримуватися на виборах 

демократичних принципів, не говорячи вже про вимогу відійти від влади? 

Нині з розвитком інформаційно-комунікативних технологій створюються й 

відповідні неполітичні механізми забезпечення взаємодії і зворотного зв’язку між 

громадою й владою та безпосереднього зв’язку – між складниками й членами громади. 

Що істотно відрізняє Євромайдан від Майдану–2004, то це ступінь використання 
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інформаційно-комунікативного забезпечення й координації взаємодій. У 

започаткуванні Євромайдану вирішальну роль відіграли соціальні мережі в Інтернеті, а 

подальший перебіг подій здебільшого визначався оперативністю взаємодії і в 

соціальних мережах, і завдяки мобільному зв’язку його учасників, симпатиків і 

небайдужих. Як засвідчують соціологічні дослідження ролі соцмереж у розгортанні 

протестних настроїв та мобілізації населення [1], соціальні мережі перетворилися в 

вирішальний чинник формування громадянського суспільства в Україні, вийшовши на 

перше місце серед агентів інформаційного впливу. 

Інтернет у цілому та соціальні медіа зокрема охоплюють значну частину населення 

України, дедалі більше стають частиною буденного життя громадян різних соціально-

демографічних категорій. Повідомлення у групах студентського протесту в соцмережах 

свідчать, що відмова від підписання Угоди про асоціацію з ЄС осмислювалася в межах 

геополітичної позиції Європа – Росія, на що вказують гасла студентів «Євромайдан або 

чемодан!» (поряд із загальним закликом майданівців до незгідних: «Чемодан, вокзал, 

Росія!»), «Чорні брови, карі очі, я до Путіна не хочу», та тягнула за собою цілу низку 

конотацій культурно-ціннісного або цивілізаційного характеру: «Молодь нації за 

євроінтеграцію!», «Європа – це ми!», «Європа – це наше майбутнє», «Ми не СРСР, ми 

ЄС», «Європейське кіно – ми до тебе їдемо». Серед загальних гасел також: «Слава 

Україні – героям слава!», «Студентський страйк!» [9]. 

Оцінка соціального виміру Євромайдану багатопланова, як і саме явище. Майдан 

суттєво вплинув (хоча й різною мірою в різних регіонах) на громадську думку, 

суспільні настрої, центральну і місцеву владу, активність і самовизначення 

громадянського суспільства. Важливо, що протест, як засвідчили соціологічні 

опитування, має головним чином ціннісні мотивації: маси людей, зневажені владою, 

вийшли за свої права і людську гідність, за краще майбутнє. Щодо політичності 

майдану, то Майдан носить аполітичний характер, люди вийшли не за політичні партії, 

а за свої повсякденні інтереси. 

Висновки. Отже, можна говорити про певний сплеск демократичної активності у 

глобальному масштабі. Революція стала чинником зближення умов та обставин у 

різних країнах, дифузії ідей та лозунгів, стала умовою синхронізації політичних 

процесів. У ході виступу відбулася не лише зміна політичної влади, спричинена 

активізацією суспільства, а й зміна політичної свідомості мас. Масовий колективний 

рух громадян України призвів до революційної трансформації суспільства. 

Отож, основна причина, яка підняла людей на акції громадського спротиву, – 

неспроможність нової (постсовєтської) політичної еліти взятися за реформування 

України. Політична активність громадян, що регламентується законом і пов’язана із 

захистом національного суверенітету й свободи свого народу, відноситься до 

конвенціональної. Якщо принципи конвенціональної політичної участі буде 

сповідувати більшість суб’єктів соціальних відносин сучасної України, то її 

європейський вибір матиме легітимне підґрунтя. 

Євромайдан став голосом за свободу й права людини, за нашу соборність, 

незалежність і територіальну цілісність. На вівтар європейської перспективи Україна 

поклала життя і здоров’я кращих своїх патріотів – Небесну Сотню. Їхня смерть не була 

марною. Вони показали зразок мужності, героїзму, відваги й започаткували 

ексклюзивну матрицю політичної участі – йти під кулі заради цивілізаційного поступу 

держави. Жодна країна Європейського Союзу не платила таку високу ціну за 

демократію та право бути вільними. Проте на цьому боротьба не закінчилася, а, деякою 

мірою, тільки почалась. Євромайдан став поштовхом і головною причиною 

усвідомлення людьми, особливо молодим поколінням, свого значення і важливості в 

житті держави. У зв’язку з Революцією Гідності відбулась трансформація 
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громадянських, а вже потім політичних цінностей українського суспільства. Але життя 

не стоїть на місці, і перспективи дослідження даної теми досить великі, оскільки 

цінності змінюються не за один день, а впродовж поколінь люди та науковці 

намагаються вникнути та вивчити виклики, які ставить перед нами життя в період 

глобалізації. 
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