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ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 

 

 

УДК 323.25 

Хома Н. М. 

 

ПОЛІТИЧНИЙ ГЕПЕНІНГ  

ЯК АКЦІОНІСТСЬКА ФОРМА ПРОТЕСТУ 

 

Вивчаються сутнісні характеристики акційних форм сучасного мистецтва та їх 

вплив на громадсько-політичне життя. Аналізується поняття «політичний гепенінг» у 

його теоретичному, методологічному та практичному вимірах. 

Ключові слова: акціонізм, політична гра, політиний гепенінг, постмодерн. 

 

Хома Н. М. Политический хепенинг как акционистская форма протеста. 

Изучаются сущностные характеристики акционных форм современного искусства и 

их влияние на общественно-политическую жизнь. Анализируется понятие «политический 

хеппенинг» в его теоретическом, методологическом и практическом измерениях.  

Ключевые слова: акционизм, политическая игра, политический хеппенинг, постмодерн.  

 

Khoma N. M. Political happening as аctionism form of protest. 

Political happening as a protest form of political participation is analyzed. The 

happening in the broadest sense is the direction of the promotional art (Actionism); this is a 

certain form of acts, actions, works in which artists are trying to attract viewers to the play, 

scenario of which is outlined approximately. 

Political happening as a kind of «action art» is based on improvisation. The event takes 

place in real time, always for the first time and never is repeated. The happening combines 

spaces of different types of art and artistic activity: music, dance, poetry, visual art, video, 

movie, direct environmental phenomena (weather events, street noise and similar). There is 

no plot and logical connection between its parts. Happenings are played in galleries, railway 

stations, squares and other places not designed for performances; accent is made on 

environment, surrounding, and then breaks the stereotype of «the viewer – the scene». The 

purpose of works is happening in the political process itself, and creativity during its 

performance should be revealed among all «players» – both authors-artists and audience. 

Organizers of political happening often unite into quasi-party organizations, activity of 

which is directed at disclosure of illusiveness of particular ideology («Rays of Juche», 

«Dictatorship Of Pluralism Party», «Orange Alternative» movement «Subtropical Russia», 

Party of Beer Lovers, movement «Violet»). 2014–2015 predetermined conduction of series of 

political happenings to support Ukraine (movement «Blue Rider», activist Kado, etc.).  

Political happening opens the possibility to laugh over the fact that in everyday life has 

features of the highest formality and seriousness, and in such way helps understanding of the 

conventionality of many phenomena in social and political life. 

It is shown that peculiarity of political happening is not just sight, but outside 

spontaneous action (provoked, improvised, unpredictable and similar), participants of which 

are not only actors, but also completely random people. 

Key words: аctionism, political happening, political game, postmodern. 

 

Доба постмодерну актуалізувала вивчення ефективності традиційних форм 

політичної участі та змістила акценти із традиційних політичних практик (голосування, 
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мітинги і под.) на якісно відмінні форми громадсько-політичної участі. Політична дія у 

постмодерній реальності фрагментарна, провокативна, в її основі – гра; постійно 

розширюється діапазон громадсько-політичних ролей людини. Видається, що сучасна 

політична дія може досягнути ефективності через надання їй емоційної забарвленості. 

Способом такого «забарвлення» є мистецькі техніки акціонізму (гепенінг, перфоманс 

та ін.). Вивчити можливості ететизації політичного прийомами акціонізму, зокрема 

політичного гепенінгу, є нашим дослідницьким завданням. 

Кроки до розуміння ролі цієї творчої форми у політичному житті зробили 

О. Андрієнко, Д. Левчик, В. Лепехін, П. Олещук, М. Переверзева. Особливу увагу 

аналізу візуально-видовищних форм сучасного мистецтва приділено у розвідках 

вітчизняної дослідниці-культуролога К. Станіславської. Філософсько-методологічне 

підґрунтя аналізу підведене Г. Арендт, Дж. Батлер, С. Зонтаг, Ж.-П. Сартром та ін. 

Опираючись на розуміння гепенінгу як мистецької форми, важливо проаналізувати 

його різновид – політичний гепенінг, з’ясовуючи потенціал цієї мистецько-культурної 

форми у громадсько-політичному житті сучасної спільноти. 

В основні різноманітних форм акціонізму покладене розуміння сутності акції як 

дії. Акцією є заплановане мистецьке дійство (часто з ідеологічним або соціальним 

забарвленням), здійснюване митцем (групою митців), яке спрямоване на досягнення 

певної, значущої для художника мети.  

Американська філософ-постструктураліст Дж. Батлер, осмислюючи події 

«Арабської весни», писала: «Щоб була політика, повинно появитися тіло» [3]. Але 

політичний акціонізм – це не все різноманіття тілесних жестів; акція – це, насамперед, 

вчинок. Реалізуючи будь-яку політичну тактику або художній прийом, акція шукає 

свою форму та свій сенс, орієнтуючись на динаміку безпосередніх зв’язків, а не на 

правила інституційної гри. Акція є дією публічною, а точніше – вона створює 

безпосередню публічність через пряму дію. Акціоніст не завжди може припустити, як 

пройде його акція, але він завжди знає, якого ефекту (результату) хоче досягти. 

Усі практики акціонізму є авангардними; радикальний митець вторгається на 

неготову до цього публічну територію з подальшим скандалом, що провокує владу 

реагувати, а глядача – думати. «Провокативний» характер – його відмітна риса. Акціонізм 

здебільшого асоціальний, але таким він є заради чогось спільного, вищого; переходячи 

межу закону чи суспільної моралі, акціоністи роблять це, проголошуючи щось соціально 

значиме (наприклад, критика влади в умовах придушення політичної опозиції). Форми 

життя та форми публічних дій акціоністів кидають виклик існуючому суспільного 

устрою. Наприклад, бурхливу реакцію викликають акції феміністичного панк-рок-гурту 

«Pussy Riot», арт-групи «Война», представника російського радикального мистецтва 

П. Павленського та ін. Останній, зокрема, у своїх публічних мистецьких акціях («Туша», 

«Фіксація», «Свобода», «Відділення») шокує російське суспільство і одночасно ставить 

питання про його (цього суспільства) нездатність чинити опір владі; у «Туші» 

роздягнений і обмотаний колючим дротом художник лежав біля будівлі законодавчих 

зборів Санкт-Петербурга; цим він символізував «існування людини в репресивній 

законодавчій системі»; підтримуючи засуджених учасниць феміністичного панк-рок-

гурту «Pussy Riot», П. Павленський зашив собі рот біля Казанського собору.  

Своїми вчинками акціоністи утверджують цінність політики. Здійснення публічної 

дії (за Г. Арендт) і є здійсненням політики [2, c. 14–15]. Така політика створює світ як 

спільне, до чого долучаться багато. Політичний акціонізм дозволяє представити 

політику поза її класичними формами, по-новому бачить політичну роль мистецтва. 

Форми життя та форми публічних дій акціоністів кидають виклик державній владі, 

критикують нав’язані міфи у формі публічно здійснених вчинків як мистецьких акцій. 

На противагу йому вони розвивають особливі відносини співтовариства та практику 
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публічної дії на очах у багатьох. Мистецтво спільноти стає політичним, коли сама 

спільнота стає частиною політичної ситуації.  

Представники акційного мистецтва вважають: митець повинен займатись не 

створенням статичних об’єктів, а організацією подій, процесів, дійств, і тому в усіх 

акціоністських формах головний акцент зроблено не на певний мистецький продукт, а 

на процес його створення. Така художня ідеологія спонукала митців до пошуку нових 

способів художньої виразності, а саме – динамічності, процесуальності, театралізації, 

посилення ігрового компоненту, видовищності. 

Політичний гепенінг (англ. «heppening» – подія, випадок; те, що відбувається) є 

малодослідженою протестною формою політичної участі. Часто ця форма сприймається 

як несерйозна з огляду на театралізований характер. Гепенінг у широкому розумінні є 

напрямом акціонізму; це певна форма дій, акцій, учинків, під час яких митці 

намагаються залучити глядачів до гри, сценарій якої окреслений лише приблизно. 

Гепенінг (у мистецтві) розуміється як вид театральної вистави, в якій подія та дія є 

самоціллю, а не частиною сюжету; це вид рухомого твору, ігрова імпровізація, яка дає 

вихід різноманітним підсвідомим спонуканням. Це своєрідна панорама життя; часто 

гепенінг визначають як «активний» («дієвий») поп-арт. 

Теорія та практика гепенінгу опирається на художній досвід футуризму, дадаїзму, 

сюрреалізму, театру абсурду. Ж.-П. Сартр називає предтечею гепенінгу «театр 

жорстокості» А. Арто, основним постулатом якого було заперечення театральності як 

такої в ім’я реального відчуття подій, у які (на рівні внутрішніх переживань) 

залучаються глядачі. Гепенінг зародився на межі модернізму та постмодернізму 

(започаткований у 1952 р.) Американський музикант-філософ Дж. Кейдж (1912–

1992 рр.) є основоположником практики гепенінгу, а його учень А. Капроу (1927–

2006 рр.) – автором цього терміну (запропонував його у 1958 р.). Німі «музичні» п’єси 

Дж. Кейджа, хореографічні композиції А. Капроу спрямовувалися на провокацію 

митцями глядача на якусь дію; творчість була маніпуляцією об’єктами та людьми у 

просторі. 

Безумовно, гра є однією з фундаментальних основ людського буття та культури 

ще з архаїчних часів [1, c. 123]. «Весь світ – театр, а люди у ньому – актори» 

(В. Шекспір). У цьому театрі людина – перманентний гравець із динамічною ролевою 

ротацією (виборець, вояк-доброволець, політик, бюрократ, партієць, волонтер і под.). 

Гра – засіб оволодіння певним соціокультурним досвідом і навичками, потужна сила, 

яка активно творить соціально-політичні відносини. Вона передбачає вільне 

самовиявлення людини і може розгортатись у різних формах, у т. ч. й політичних. 

Соціально-політичне буття демократичного суспільства містить потужне ігрове начало. 

Політика як поле суперництва не може існувати без ігрового елементу. 

Людина ХХІ століття, на думку К. Станіславської, є «суб’єктом візуальної 

репрезентації, проживаючи своє життя в атмосфері тотальної візуалізації і відчуваючи 

себе то глядачем, то виконавцем» [9, с. 182]. Мистецтво залучає (спонукає до участі у 

дійстві) глядача, який свідомо чи несвідомо приміряє на себе роль співавтора, 

співтворця. Сучасна публіка вже не хоче просто спостерігати – глядач потребує 

сильніших вражень та відчуттів, і така «погоня за емоціями» сприяє тому, що він стає 

повноправним учасником візуального дійства [9, с. 182]. 

Політичний гепенінг як різновид «мистецтва дії» побудований на імпровізації, 

одночасному співіснуванні різних художніх і нехудожніх дій, спонтанній реакції 

учасників. Він об’єднує в собі простори різних видів мистецтва та художньої діяльності: 

музика, танець, поезія, візуальні мистецтва, відео, кіно, феномени безпосереднього 

довкілля (погодні явища, шум вулиць і под.) [7]. Змішування різних театральних 

елементів (використання колірних, музичних і світлових ефектів, коли рухи тіла, жести, 
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міміка обличчя стають сенсом окремих композицій) і поєднання їх із життєвими 

об’єктами й явищами – відмітна ознака гепенінгу. Відсутній сюжет і логічний зв’язок між 

його окремими частинами. Гепенінги розігруються в галереях, на вокзалах, площах і в 

інших місцях, не призначених для вистав; наголос робиться на оточенні, обстановці – і 

тоді ламається стереотип «глядач – сцена». Культурологи наголошують: місто є 

відкритим майданчиком для видовищно-ігрових, творчих експериментів у публічному 

просторі й уможливлює особливу комунікацію між митцем та глядачем у межах 

сучасного вуличного мистецтва [9, c. 186]. Аналіз різноманітних гепенінгів доводить: у 

всіх випадках митці пропонують ідентифікувати життя та сцену, видовище та дійсність, 

віддаючи перевагу вулиці перед традиційними глядацькими залами. Наприклад, «Pussy 

Riot» у своїх акціях освоювали станції метро, дах тролейбуса, храми, поверхню 

залізничної транспортної цистерни і под. із метою як звернутися до якнайширшої 

аудиторії, так і зламати традиційні уявлення про роль музиканта-митця. Архітектори 

наголошують: сучасне театральне мистецтво тяжіє до повернення у відкритий міський 

простір із спеціалізованих споруд; його можна розглядати як основний та невід’ємний 

творчий елемент громадських просторів міста [10, c. 207]. 

Під час гепенінгу змінюються позиції глядача та виконавця дійства: автори-митці 

прагнуть до стирання меж між ними, тому цілком нормальними є провокаційні дії щодо 

публіки з метою залучення всіх у дію. Головним у гепенінгу є саме ігровий простір, у 

якому усі бажаючі можуть самовиразитися, – дія усередині видовища [8]. Стресова 

поведінка публіки в контексті «випадкового» перебудовує зв’язки між людьми, між 

людиною та річчю (включаючи вулиці, магазини, товари, образи популярної культури й 

урбаністичний фольклор).  

Метою творчості у політичному гепенінгу є сам процес, а творче начало під час його 

проведення має виявитися в усіх «гравців» – як авторів-митців, так і глядачів. Для всіх – 

це вихід енергії, пробудження неочікуваних емоцій, перевірка своєї реакції на 

непередбачувані події. Суттєвий наголос у політичному гепенінгу робиться на 

імпровізаційному началі; відсутній конкретний сценарій подій: лише частково 

передбачено ситуації й навіть розвиток сюжетних ліній, не завжди є відомі результати 

гри. Подія відбувається у реальному часі, завжди вперше та ніколи не може бути 

повторена. Усю підготовчу роботу в політичному гепенінгу виконують самі митці  – 

запрошені до участі потрапляють уже безпосередньо на саму «подію». Особливість 

політичного гепенінгу – це не просто видовище, а зовні спонтанне (спровоковане, 

імпровізоване, непередбачуване і под.) дійство, учасниками якого стають не лише актори, 

але й цілком випадкові люди (участь таких є обов’язковою у політичних гепенінгах). 

Американська дослідниця гепенінгу С. Зонтаг виділяє дві особливості гепенінгу: 

1) поведінка з аудиторією (провокаційність щодо публіки, яка часто переходить межу 

допустимого, пристойного; акціоністи очікують на збентеженість публіки – через шок 

«витянути» з глядача емоцію у відповідь; це зможе спрямувати перебіг гепенінгу в інше 

русло, а глядача –переформатувати на співвиконавця); 2) поведінка з часом (неможливо 

передбачити, ні як буде розвиватися гепенінг, ні скільки він триватиме: навіть 

досвідчена аудиторія гепенінгу зазвичай не розуміє – фініш чи ні) [4, c. 37–45].  

Часто організатори політичного гепенінгу об’єднуються в квазіпартійні 

організації, діяльність яких спрямована на розкриття ілюзорності тієї чи іншої ідеології. 

Зокрема, першопрохідцями політичного гепенінгу в Україні були акції «Променів 

чучхе» (з вересня 1990 р.). «Промені Чучхе» вважаються першою в перебудовному 

СРСР (виникла у 1988 р. у середовищі Української студентської спілки) партією 

пародійного (помаранчевого) типу (такі організації пародіюють діяльність політичних 

партій і рухів; переймаючи зовнішні ознаки політичних партій, вони ставлять відверто 

безглузді й абсурдні цілі як програмні). Проводилося символічне закопування книг 
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М. Горбачова, водилися хороводи навколо пам’ятника В. Леніну, викликалися на 

ідеологічні двобої редактори «недостатньо комуністичних» газет і под.  

На пострадянському просторі до таких псевдооб’єднань належали «Партія 

диктатури плюралізму», організація «Помаранчева альтернатива», рух «Субтропічна 

Росія». Прикладами політичного гепенінгу є діяльність: 1) Партії любителів пива 

(наприклад, посилка Б. Єльцину як подарунка на день народження засобів для зняття 

похмільного синдрому в 1995 р.); 2) Партії диктатури плюралізму (святкування третіх 

роковин Чудесного Спасіння Б. Єльцина з вод невідомої річки, яке відбулось 

28.09.1992 р. на Пушкінській площі у Москві, де двоє учасників «святкування» 

пройшли урочистий обряд «єльцинування», під час якого були вкинуті до фонтану з 

мішками на голові); 3) руху «Фіолетових» (декларували «Фіолетові прийдуть – багато 

хто піде!», «Майбутнє або фіолетове, або ніяке!» і под.); 4) «Субтропічної Росії» 

(покращення політичного клімату шляхом підвищення мінімальної температури 

навколишнього середовища до +20 °С і зниження температури кипіння води до +50 °С). 

2014−2015 рр. зумовили проведення низки політичних гепенінгів на підтримку 

України. Зокрема, активісти російського руху «Синій вершник» відомі низкою 

яскравих акцій, одна із яких була проведена на підтримку України (Москва, листопад 

2014 р.) Гепенінг проводився за участю двох учасників (О. Басов, Є. Авілов): один 

лежав на землі біля підніжжя пам’ятника місту-герою Києву, накритий українським 

прапором, а інший із банкою червоної рідини пропонував відвідати «української крові». 

Прапором нагадувалося, що ним накривали убитих на Майдані протестувальників, а 

імітація крові символізувала протест проти тих, хто радіє смертям українців. 

06.08.2014 р. петербурзька активістка Кадо вийшла на Невський проспект в образі 

«осліплої Росії з кров’ю на руках». Жінка в одязі кольорів російського прапора і 

пов’язкою на очах видавала голосний крик на одній ноті та падала на асфальт. 

21.11.2014 р біля московського Кремля пройшов політичний гепенінг на відзначення 

річниці початку Євромайдану зі спаленням опудала В. Путіна.  

Грайливість і гумор гепенінгу межують із жахом перед соціальною дійсністю і 

водночас допомагають його долати. Політичний гепенінг відкриває можливість 

сміятись над тим, що у повсякденному житті наділяється рисами найвищої офіційності 

та серйозності і тим самим допомагає усвідомленню умовності багатьох явищ 

суспільно-політичного життя [1, c. 127].  

Політичний гепенінг є втіленням комунікаційної моделі «митець – глядач»; це 

інтерактивна форма художніх практик громадсько-політичного спрямування. У формі 

гепенінгу яскраво виявляється ідея стирання меж між митцем та глядачем [9, c. 183]. 

Гепенінг – яскравий приклад того, як гра (втілення свободи людського духу) набуває 

естетичного вигляду, стає видовищем. «Прагнення до спонтанності, безпосереднього 

фізичного контакту з публікою, підвищеної дієвості мистецтва виливаються в 

концепцію карнавалізації життя» [6, с. 486] – єдність страху і сміху, амбівалентності 

життя і смерті, відродження через самознищення.  

Попри деяку несерйозність політичного гепенінгу, акцентуємо на потребі 

наукового осмислення цієї форми політичної активності, як й інших постмодерних 

форм політичного акціонізму, адже сучасне мистецтво є політикою свободи. 

Різноманітні форми акціонізму дозволяють представити політику поза її класичними 

формами. Акціонізм дозволяє по-новому відповісти на питання про політичну роль 

мистецтва. 
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УДК 323.22/28  

Кравець Г. В. 

 

СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС: ОСНОВНІ ТЛУМАЧЕННЯ  

ТА ПІДХОДИ У ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ 

 

У статті розглядається одна з основних категорій політичної науки – 

політичний процес. Розглядаються його сучасні тлумачення, наукові підходи та 

основні складові. Політичний процес проаналізований як універсальна категорія як 

політичної науки, так і політичної практики. 

Ключові слова: політичний процес, політична культура, політична система, політична 

поведінка, вертикальний і горизонтальний політичний процес, політична діяльність. 

 

Кравец А. В. Современный политический процесс: основные толкования и подходы 

в политической науке. 

В статье рассматривается одна из основных категорий политической науки – 

политический процесс. Рассматриваются его современные трактовки, научные 

подходы и основные составляющие. Политический процесс проанализирован как 

универсальная категория политической науки и политической практики. 
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Ключевые слова: политический процесс, политическая культура, политическая 

система, политическое поведение, вертикальный и горизонтальный политический 

процесс, политическая деятельность. 

 

Kravets H. V. Modern political process: basic interpretations and approaches in 

political science. 

The valued attitude is toward the world of policy, which is the basis of political cooperation, 

ad that does a concept of «political process» one of the basic in political science. A «political 

process» as universal category characterizes a certain side, mechanism of action of the political 

system of society, political consciousness, political culture in the most difficult sphere of public life – 

political. Representing realities of society, reality of social, economic, spiritual life, a political 

process comes forward the aggregate of results of interlacing of various examples of political 

conduct of social communities, social layers and citizens, activity of imperious organs and 

structures, reality in which the various subcultures, mutually exclusive traditions and many factors 

which continually bring in the flow of events something new, non-standard, cooperate.  

A political process is an aggregate of actions, which are carried out by subjects, transmitters and 

institutes of power for realization of the rights and prerogatives in a political sphere. A political 

process is exposed by two fundamental forms of political will of citizens. At first, these are various 

methods of presentation of the interests of ordinary participants by requirement of individuals, social 

communities and social layers, which are real or imaginary interests, and carrying requirement in the 

centre of political fight or in the sphere of policy-making (taking part in the election, referendums, 

membership in political parties and other), and, secondly, forms of making and realization of 

administrative decisions which are carried out by political leaders and political elites. 

Category of political process in modern political science literature is used in two aspects 

which can be defined as in «macro-» and «microlevel». In a macroaspect a political process 

is determined as dynamic description of all political system on the whole, successive its state, 

stages of development, transition and others like that. What touches a microprosess, then 

under a political process in this case the resultant the aggregate of actions of various socio-

political subjects is certain, that aggregate of subprocesses, are understood. 

Thus, determination of the concept of political process is carried out through 

constituents its elements, subprocesses. I. Tsigankov applies two methodological approaches: 

system functional (type of the «system») and judicially dynamic (type of the «dynamic field»). 

From positions of the first approach category of political process looks as a derivative 

function of base category of the political system is certain, the attempt of author to enter 

description state «transition is though traced». But a functional stereotype prevails in this 

definition, leading to, foremost, the moments of statistical constancy and conservative 

adaptation of system model in the conditions of cyclic recreation it unchanging matrix. Such 

approach long time prevailed in English-American and Soviet literature, but most modern 

political scientists added him a doubt, describing political life not ias quality an unchanging 

constant, but vice versa, as a constantly operating and variable stream of events. 

The second approach which collects all greater popularity in modern science go out not 

from existence of the static systems, but from an opposite idea about priority of dynamic 

motion, fluid socio-political field (P. Burd’e) and invariants of political structures which 

disintegrates constantly (I. Giddens). 

Beginning from A. Bentli, category of political process is engulfed by two types of 

relations: at first, informal, real and group, and, secondly, derivatives, officially institutional, 

such which show by itself only projection of group interests, by virtue of what state institutes 

come forward only as one of types of interest of «groups». 

Key words: political process, political culture, political system, political conduct, 

vertical and horizontal political process, political activity. 
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Ціннісне ставлення до світу політики, що лежить в основі політичної взаємодії, 

робить поняття «політичний процес» одним з основних у політичній науці. «Політичний 

процес» як універсальна категорія характеризує певну сторону, механізм дії політичної 

системи суспільства, політичну свідомість, політичну культуру в найскладнішій сфері 

суспільного життя – політичній. Відображаючи реальності суспільства, реальності 

соціального, економічного, духовного життя, політичний процес виступає сукупністю 

результатів переплетіння різноманітних прикладів політичної поведінки соціальних 

спільностей, соціальних верств та громадян, діяльності владних органів та структур, 

реальності, в якій взаємодіють різноманітні субкультури, взаємовиключні традиції та 

багато факторів, що безупинно вносять у течію подій щось нове, нестандартне.  

У розвитку подій політичний процес як процес не вносить якихось 

обумовленостей, а, розкриваючи зміст політики через реальні форми, показує, що одні 

елементи, ланки політичної системи відтворюють, а другі руйнують, треті розвивають і 

творять, і завдяки такому процесу відбуваються глибинні зміни політичної системи, а 

сама політична система переходить від одного стану до іншого, тобто політичний 

процес розкриває рух, динаміку, еволюцію політичного життя. 

Політичний процес – сукупність дій, що здійснюються суб’єктами, носіями та 

інститутами влади з реалізації своїх прав та прерогатив у політичній сфері. Політичний 

процес розкриває дві фундаментальні форми політичного волевиявлення громадян. По-

перше, це різноманітні способи презентації рядовими учасниками політичного процесу 

своїх інтересів через сформульовані індивідами й соціальними спільностями, 

соціальними верствами вимоги, що відповідають їх реальним або уявним інтересам, і 

перенесення цих вимог у центр політичної боротьби або в сферу прийняття політичних 

рішень (участь у виборах, референдумах, членство в політичних партіях та ін.), а, по-

друге, форми прийняття і реалізації управлінських рішень, що здійснюються 

політичними лідерами та політичними елітами. 

У суспільстві відбувається розподіл та перерозподіл засобів влади, здійснення 

політичної мобілізації громадян, процес прийняття рішень; контроль за політичними 

елітами, які управляють, та інші форми політичної активності соціальних спільностей, 

соціальних верств та громадян – усе це відображення здійснення політичними 

суб’єктами своїх функцій. Реалізація політичними суб’єктами функцій розподілу та 

перерозподілу засобів влади не лише визнається і заохочується політичним режимом, 

владними структурами, але й засуджується як не легітимні. Природно, політичний 

процес охоплює і нелегітимні дії політичних суб’єктів, несистемні для суспільства 

форми політичної активності населення: змови, терор, саботаж, діяльність нелегальних 

політичних партій тощо, що відображає політичний протест. 

У західній політичній думці існує декілька інтерпретацій політичного процесу. 

Спочатку більшість з них розглядали політичний процес у контексті протиставлення 

політичних взаємодій в західних та незахідних країнах, ігноруючи подекуди сам факт 

неоднорідності культури західного світу, яка складається з субкультур, що 

відображають цивілізаційну та історичну специфіку певних західних країн. Дана 

обставина стала основою для появи та існування безлічі форм політичної демократії. 

Зокрема протиставлення західних та незахідних країн в залежності від 

культурного коду простежується в роботах американського дослідника Люсіана Пая. У 

своїй статті «Незахідний політичний процес» він виділяє ознаки, за якими різняться 

політичні процеси в західних та незахідних країнах. Відомий російський вчений 

Р. Т. Мухаєв у своєму навчальному посібнику для студентів вузів ретельно аналізує 

позицію Л. Пая, наводячи 17 пунктів, виокремлених Л. Паєм : 

- в незахідних суспільствах не існує чіткої межі між політикою та сферою суспільних і 

приватних відносин; 
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- політичні партії схильні претендувати на вираження світогляду та представлення 

способу життя; 

- у політичному процесі превалюють клани; 

- характер політичної орієнтації передбачає, що керівництву політичних угруповань 

належить значна свобода при визначенні стратегії і тактики; 

- опозиційні партії та еліти, що домагаються влади, часто виступають в якості 

революційних рухів; 

- політичний процес характеризується відсутністю інтеграції серед учасників, що є 

наслідком відсутності в суспільстві єдиної комунікаційної системи; 

- політичний процес відрізняється значними масштабами рекрутування нових 

елементів для виконання політичних ролей; 

- для політичного процесу є типовим різка відмінність у політичних орієнтаціях 

поколінь; 

- незахідні суспільства відрізняються незначимістю консенсусу в відносинах 

узаконених цілей та засобів політичної дії; 

- інтенсивність та широта політичної дискусії мало пов’язані з прийняттям політичних 

рішень; 

- відмінною рисою політичного процесу є високий ступінь сумісництва та 

взаємозалежності ролей; 

- у політичному процесі слабким є вплив організованих груп інтересів, які відіграють 

функціонально спеціалізовані ролі; 

- національне керівництво вимушене апелювати до народу як до єдиного цілого, не 

розрізняючи в ньому соціальні групи; 

- неконструктивний характер незахідного політичного процесу примушує лідерів 

дотримуватися більш визначених поглядів у зовнішній, а не у внутрішній політиці; 

- емоційні та символічні аспекти політики відтісняють на другий план пошуки рішень 

конкретних питань та спільних проблем; 

- велика роль харизматичних лідерів; 

- політичний процес обходиться в основному без участі «політичних брокерів» [3, 

c. 299–300].  

Безумовно, цей підхід являє собою науковий інтерес і має право на життя, однак 

не слід перебільшувати роль культурного коду в політичному процесі. Такий штучний 

поділ на західні/незахідні країни має слизькі місця, адже в західному світі існують 

країни, які складаються з багатьох етнічних, релігійних та культурних спільнот, а 

поширення глобалізаційних процесів взагалі призводить до появи єдиної глобальної 

культури, заснованої та мультикультурності та поліетнічності, що стирає межі між 

західними та незахідними країнами (незважаючи на те, що західні країни стверджують 

про «провал» мультикультурності як сучасного феномену). 

Категорія «політичний процес» у сучасній політологічній літературі застосовується в 

двох аспектах, які умовно можна визначити як його «макро-» та «мікрозначення». У 

макроаспекті політичний процес визначається як динамічна характеристика всієї 

політичної системи в цілому, послідовна зміна її станів, стадій розвитку тощо. Що ж до 

мікроаспекту, то під політичним процесом у цьому випадку розуміється певна рівнодіюча 

сукупності акцій різноманітних соціально-політичних суб’єктів, тобто сукупність 

субпроцесів, або мікропроцесів. Саме в такому вимірі це поняття визначається в 

авторитетній «Міжнародній енциклопедії соціальних наук», де «політичний процес 

зводиться до діяльності людей у різних групах з приводу боротьби за владу та її 

використання для досягнення своїх індивідуальних та групових інтересів» [1, с. 126].  

Таким чином, визначення поняття «політичний процес» здійснюється через 

складові його елементи, субпроцеси, а політична діяльність його окремих учасників 
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постає в якості вихідного субстрату. А. Циганков при дослідженні політичних 

процесів сучасності застосовує два методологічні підходи: системно-функціональний 

(вигляд «системи») та процесуально-динамічний (вигляд «динамічного поля»). З 

позицій першого підходу категорія «політичний процес» виглядає як певна похідна 

функція базового концепту політичної системи, хоча й простежується спроба автора 

ввести характеристику «зміна станів». Але функціональний стереотип домінує у цій 

дефініції, доводячи, перш за все, моменти статистичної сталості та консервативної 

адаптації системної моделі в умовах циклічного відтворення її незмінної матриці. 

Такий підхід тривалий час домінував в англо-американській та радянській літературі, 

але більшість сучасних політологів піддали його сумніву, описуючи політичне життя 

не в якості незмінної константи, а, навпаки, як постійно діючий та змінний потік 

подій. 

Другий підхід, що набирає все більшу популярність в сучасній науці, виходить не 

з існування статичних систем, а з протилежної ідеї про пріоритет динамічного руху, 

плинного соціально-політичного поля (П. Бурд’є) та інваріантів політичних структур, 

що постійно розпадаються (А. Гідденс). Один з прихильників цього підходу 

П. Штомпка так визначає сутність політичного процесу: «Було визнано, що суспільство 

(група, спільнота, організація) може бути визначене як існуюче лише тому і до того 

часу, поки всередині нього щось відбувається, приймаються якісь дії, відбуваються 

якісь процеси, щось змінюється, тобто онтологічно суспільство не існує і не може 

існувати в незмінному стані» [цит. за: 4, с. 147]. 

Напрям розвитку концептуальних поглядів на політичний процес можна пов’язати 

з розробкою двох основних парадигмальних поглядів: мікро- та макрорівнів. Якщо 

оцінювати пріоритет цих підходів з позицій їх історичної появи, то дедуктивний спосіб 

макроаналізу виник дещо раніше за індуктивний мікропідхід і бере свій початок з 

«Всесвітньої історії” Полібія (II ст. до н. ч.). Сучасний етап розвитку концепцій 

політичного процесу відкривається в XX ст. мікротеоріями, пов’язаними з іменами 

А. Бентлі та В. Парето. Починаючи з А. Бентлі, категорія «політичний процес» охоплює 

два типи відносин: по-перше, неформальні, реальні та групові, а, по-друге, похідні, 

офіційно-інституціональні, такі, що є лише проекцією групових інтересів, в силу чого 

державні інститути виступають лише як один з видів «груп інтересів». 

Поширив та поглибив цю теорію Д. Трумен, який під політичним процесом 

розумів боротьбу соціальних груп за владу та контроль за розподілом ресурсів. Однак 

саме Д. Трумен ґрунтовно розробив ідею зміни рівноваги та нестійкості, а в якості 

основного поняття запровадив категорію «стабільність», яка визначалася ним як 

усталений тип групової взаємодії. Таким чином, за Д. Труменом політичний процес 

набуває просторово-часового вигляду, оскільки групова динаміка – це хвилеподібний 

цикл переходу від нестабільних взаємодій до встановлення відносної рівноваги між 

групами, до відтворення старої моделі стабільності або створення нової. 

Починаючи з середини XX ст., в США було накопичено чимало емпіричних 

досліджень індивідуальної та групової політичної поведінки, а в середині 50-х років 

XX ст. виникає теорія політичних систем Д. Істона, що ґрунтується на теорії систем. 

Згідно з цим підходом, політичний процес постає одночасно і як відтворення цілісної 

структури, і як циклічне функціонування політичної системи у взаємодії з соціальною 

та позасоціальною сферами, що вміщують вплив на процеси політичних, економічних, 

екологічних, культурних тощо факторів. Процеси функціонування окремих державних, 

партійних та інших інститутів залучаються в якості елементів у політичний процес на 

рівні макросистеми. У ході політичного процесу інституціональна система адаптується 

та пристосовується в цілому та в окремих її елементах, що забезпечує відтворення та 

зберігання як її окремих системних якостей, так і її складових компонентів. 
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Підводячи підсумок, А. Циганков наводить наступне визначення політичного 

процесу, яке включає в себе низку вказаних вище характеристик: «Політичний процес – 

це такий соціальний макропроцес, який, по-перше, характеризує тимчасову 

послідовність цілісних станів спілкування людей з приводу влади в просторі її 

легітимного підтримання, по-друге, такий, що виражає рівнодіючий результат 

активності даної спільноти, по-третє, такий, що включає способи взаємодії держави і 

суспільства, інститутів і груп, політичної системи та соціального середовища, уряду та 

громадян, та, по-четверте, такий, що одночасно відтворює та змінює структурно-

функціональну та інституціональну матрицю (ієрархію правил та форм) політичного 

порядку (системи)» [4, с. 148]. 

Після з’ясування поняття політичного процесу, яким ми будемо користуватися у 

межах даного дослідження, доцільно зупинитися на його внутрішніх складових. Як 

було доведено, процес володарювання складається із взаємодії державного управління 

та громадського тиску, політичної участі, або, умовно кажучи, процесів, що йдуть 

«зверху» та «знизу». У зв’язку з цим політичний процес досить часто трактують як 

складну конфігурацію свідомої та стихійної діяльності, тобто дій, що регулюються 

державою, та спонтанних дій груп громадян чи окремих індивідів. Таке твердження є 

принциповим моментом у визначенні суті політичного процесу, оскільки висвітлює всі 

сторони його функціонування.  

Структура політичного процесу включає систему політичних владних стосунків і 

політичну діяльність соціальних спільностей верств та індивідів. Аналізуючи владні 

стосунки як складову політичного процесу, слід зазначити, що суспільство 

характеризується перманентними змінами, і перш за все, змін зазнають людські 

стосунки. Змінюються відомі комунікаційні схеми: «...якщо раніше в політиці 

комунікація виглядала як діалог одної структури влади з іншою з приводу виконання 

політичних завдань, потім як діалог влади з громадянином, то зараз, у вік інтернізації 

простору, громадяни вільно спілкуються між собою з приводу запропонованих владою 

чи бізнесом рішень» [5].  

При цьому А. Циганков вказує на можливі два підходи до трактування взаємин 

між керованим та стихійним рухами в межах політичного процесу – горизонтальний та 

вертикальний. У першому випадку в політичному процесі держава та соціальні групи 

виступають на паритетних засадах як рівноправні партнери, які свідомо прагнуть до 

раціонального досягнення узгоджених громадських цілей. А в іншому випадку 

політичний процес трактується як певна стихія, якій протистоять органи державної 

влади, що відіграють роль управлінської підсистеми цього процесу шляхом 

формулювання цілей та ухвалення рішень з приводу пріоритетних громадських 

проблем [4, с. 154]. 

Цілком природно постає питання про те, який підхід переважає в сучасний 

демократіях, особливо на пострадянському просторі та в сучасній Україні зокрема. 

Можна наводити приклади як на користь одного, так і іншого. Справа в тому, що 

сучасні політики, намагаючись винайти «золоту середину» у відносинах між органами 

влади будь-якого рівня та громадськими інституціями, виступають за можливість 

вдалого поєднання таких підходів. Але політична теорія доводить, що вибір підходу та 

його реалізація у політичній практиці безпосередньо залежить від обраної моделі 

демократії. 

Як зазначає президент російської Академії політичної науки А. Чуміков, «від 

примусу суспільство поступово переходить до технологій переконання, від 

пригноблення – до співпраці, від ієрархії – до мереж горизонтальних зв’язків. Це не 

означає, що один елемент спростовує інший, але все ж таки баланс сучасної цивілізації 

зміщується в бік вміння переконувати та домовлятися» [5]. «Горизонтальні мережеві 
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стосунки» та «вміння домовлятися» є по суті не стільки ознаками демократії високого 

рівня, скільки типовими рисами мережевого суспільства. Однак останнє як модель 

суспільства для сучасних пострадянських країн та України зокрема виявляється такою 

ж перспективною моделлю, як і сама демократія. І, хоча кожна з цих країн намагається 

розбудовувати демократію та мережеве суспільство як невід’ємні характеристики 

майбутнього політичного життя, в результаті «...суспільство нормально сприймає та 

підтримує будь-яку модель управління – чи авторитарну, чи ліберальну, але за одної 

умови – якщо це суверенний політичний режим. А якщо політичний режим загрожує 

суверенітету держави, то народ не підтримує його ні за яких вигідних обставин» [5]. Ця 

теза лежить в основі нової ідеології для усього пострадянського простору, що отримала 

назву «суверенна демократія», та досить жваво розробляється сучасними політологами. 

Іншою складовою політичного процесу вважають політичну діяльність, вагомість 

якої деякі українські автори ставлять на перший план при аналізі політичного процесу. 

Зокрема, український дослідник політичної діяльності П. В. Кузьмін під політичною 

діяльністю розуміє «…специфічний вид людської діяльності, що базується на 

використанні політичної влади та спрямований на регулювання та узгодження 

соціальних інтересів та відносин, самозбереження та розвиток суспільства як цілісної 

системи» [2, с. 136]. Сутністю політичної діяльності є цілеспрямовані політичні дії її 

суб’єктів щодо соціального конструктування та управління суспільними відносинами, 

щодо артикуляції та агрегування групових інтересів з метою розвитку соціальної 

системи та збереження її цілісності. 

Політичній діяльності, на думку П. В. Кузьміна, властиві наступні три ознаки: 

1. Використання політичної влади як необхідного засобу здійснення політичної 

діяльності. При цьому підкреслимо, що до моменту отримання влади та легітимних 

повноважень політична діяльність як така відсутня. Активність громадян та їх 

численних інституцій може мати політичну забарвленість, але це не буде політичною 

діяльністю, а лише формами громадської активності, громадської діяльності. 

2. Політична діяльність за своєю природою виявляється діяльністю щодо зміни або 

розвитку явища в цілому, будь то місто, село, область чи держава. При цьому під 

політичними змінами розуміють процес виникнення, відтворення, видозміни та 

якісного оновлення політичної системи, її соціальної природи, зв’язків з іншими 

підсистемами суспільства. Зміни можуть стосуватися як трансформації рис, що 

стосуються основних структур та механізмів влади, так і модифікації базових 

компонентів, які сприяють досягненню системою нового якісного стану. Під 

політичним розвитком розуміють організовану, спрямовану зміну політичного життя 

в бік все більшої демократизації та лібералізації. Він є національним за своєю 

природою та витокам, здійснюється без потрясінь та руйнування основ життя. 

3. Політична діяльність – це ризикова, не гарантована своїми результатами діяльність. 

Під ризиком тут розуміють вірогідність несприятливих наслідків політичних рішень, 

які приймалися в умовах невизначеності, дефіциту ресурсів, що призвело до втрат 

для учасників політичних дій, а також вірогідність здійснення небажаних політичних 

подій. З точки зору суб’єкта політики політичний ризик виникає внаслідок 

невідповідності ідеальним вимогам та наявним можливостям управління політичною 

ситуацією [див.: 2, с. 137–142]. 

Але, незважаючи на таку новітню ідеологію, що формується на терені 

пострадянських країн, спробуємо виділити вертикальний та горизонтальний підходи до 

розгляду політичного процесу. Вертикальний підхід вимагає аналізу сформованих 

інститутів демократії, діяльності органів влади, правил гри тощо. Для аналізу 

горизонтальних зв’язків та «відгуків» самого суспільства на демократизацію більш 

корисним видається саме горизонтальний підхід, який акцентує увагу на 
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самоорганізації та самоврядності суспільства. Але для всебічного розуміння 

самоврядного процесу як складового елементу сучасного демократичного процесу 

необхідно застосовувати обидва підходи, оскільки самоврядність суспільства та 

самоврядна активність окремих його інституцій ще не сформовані в повному обсязі, а 

тому на практиці спостерігається домінування вертикального підходу. 

Зазначимо також те, що застосування цих підходів відбувається щодо аналізу 

одного й того ж політичного процесу, щодо єдиного кола його учасників, за одних умов 

існування, тобто мова йде про певну політичну систему, в межах якої відбувається 

політичний процес, який визнано як демократичний.  
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ  

ТА ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

У статті розглянуто взаємозв’язок локальної демократії та політичної 

культури, а саме: вплив на колективну свідомість; формування активного 

громадянського суспільства через сферу практик та постійного персонального 

спілкування в локальних демократичних процесах; співпраця всіх суспільних груп 

громади, таких, як бізнесу, громадських активістів, політиків, влади. Визначено, що у 

країнах перехідної демократії поширеною є модель локальної керованої демократії, яка 

штучно обмежує участь інститутів громадянського суспільства, які й без того 

малорозвинені в місцевому самоврядуванні. Зауважено, що, як правило, ця модель 

тимчасова і в більшості випадків трансформується в консолідовану демократію 

участі або компромісу. Схарактеризовано особливості локальних політичних процесів 

у перехідних суспільствах. 

Ключові слова: локальна демократія, політична культура, громадянське 

суспільство, суспільні групи, громадські політики, політичний процес. 
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В статье рассмотрена взаимосвязь локальной демократии и политической 

культуры, а именно: влияние на коллективное сознание; формирование активного 

гражданского общества через сферу практик и постоянного персонального общения в 

локальных демократических процессах; сотрудничество всех общественных групп 

общества, таких, как бизнеса, общественных активистов, политиков, власти. 

Определено, что в странах переходной демократии распространенной является 

модель локальной управляемой демократии, которая искусственно ограничивает 

участие институтов гражданского общества, которые и без того малоразвиты в 

местном самоуправлении. Замечено, что, как правило, эта модель временная и в 

большинстве случаев трансформируется в консолидированную демократию участия 

или компромисса. Охарактеризованы особенности локальных политических процессов 

в переходных обществах. 

Ключевые слова: локальная демократия, политическая культура, гражданское 

общество, социальные группы, общественные политики, политический процесс. 

 

Shurko O. B., Bula S. P. The interconnection of local democracy and political culture. 

The article analyzes the local democracy as a sphere of public life where the individual 

learns to be a citizen, examines the interrelation of local democracy and political culture: the 

impact on the collective consciousness; the formation of an active civil society through the 

scope of practice and continuous personal communication in local democratic processes; 

cooperation of all social groups in society, such as business, social activists, politicians, 

authority. 

In fact, with the help of the political culture the individual is able to adapt to the political 

space and implement it in the specific functions of social interaction, political participation 

and interaction.  

In addition, the authors noted that the political culture of the Ukrainian society is 

heterogeneous, it is divided into a subculture that may be different in different social, ethnic 

and institutional environment and, particularly, in local communities, cultural background 

which is determined by a combination of these media and the level of local political culture, 

significantly affects the development of local democracy. 

It was established that democracy and local democracy is a strategy for conflict 

resolution by non-receipt of dominant position in the political arena, and as a result of 

cooperation and compromise, this is a consolidated democracy to which follow Ukraine.  

Assuming the existence of an open civil society, not only all citizens have equal rights 

and duties, but also the political leaders of the society must be accountable to their citizens 

and to feel this responsibility, which can be political, moral-political and political-legal. 

It is determined that in the transitional democracies countries is prevalent the model of 

locally managed democracy, which artificially limits the participation of civil society 

institutions, which are already underdeveloped in local government. It is noticed that as a 

rule, this model is temporary and in most cases is transformed into a consolidated democracy 

participation or compromise. In this article the features of the local political processes in 

transitional societies are characterized. 

Key words: local democracy, political culture, civil society, social groups, public policy, 

political process. 

 

Розглядаючи демократію як найбільш оптимальну форму політичного режиму та 

сферу взаємовідносин індивідів з політичними інститутами та один з одним, доречно 

зупинитись на локальній демократії як одному з її виявів. Розгортання демократії та 

процесів демократизації потребує також аналізу стану, формування та функціонування 

політичної культури, її впливу на цей процес і його результат. 
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Локальна демократія – це та сфера публічного життя, де індивід вчиться бути 

громадянином, значна частина політичної соціалізації належить саме вмінню жити в 

громаді. Піднесення демократії, що вважають найвизначнішою подією ХХ ст., разом з 

тим означає, що потрібно аналізувати не лише формальні інститути, але й політичні 

позиції і цінності, що є складовою частиною політичної діяльності та політичного 

процесу. Політична культура виступає обов’язковим елементом будь-якої політичної 

системи суспільства. За допомогою політичної культури індивід спроможний 

адаптуватися в політичному просторі і здійснювати в ньому специфічні функції 

соціальної взаємодії, політичної участі і взаємодії. Варто зазначити, що політична 

культура як система знань, переконань, цінностей, установок, стереотипів, ідеалів та 

певного типу поведінки найповільніше трансформується у межах політичної системи 

на відміну, наприклад, від політичних інститутів. 

Для української політичної культури характерна полісуб’єктність. Якщо за 

радянських часів основним суб’єктом політики була держава, яка формувала 

підданський тип політичної культури, то в незалежній Україні, особливо останнім 

часом, кількість суб’єктів-носіїв активістського типу політичної культури значно 

зросла, оскільки змінилась роль громадських організацій, функціонує багатопартійна 

система та зріс рівень політичної культури громадян. Проте якість політичної 

діяльності, демократичні політичні цінності політичної культури досі є недостатніми, 

зокрема, через недосконалість інформаційно-комунікаційних процесів та низьку 

політичну активність громадян у сфері політики. До того ж відчутна мала готовність 

самого населення до нелегітимних форм соціального протесту, що в демократичних 

умовах є ознакою належного рівня політичної культури [5;, с. 5–6]. 

Соціологічні дослідження показують, що попри те, що Україна є європейською 

державою, політична культура українського народу відрізняється від культури 

європейців. О. Кіндратець зазначає, що ця відмінність виявляється «перш за все в 

ставленні до законів (низька законослухняність), до політичної еліти влади (не 

раціональне ставлення, а емоційне)» [6, с. 205]. Окрім цього, у нас все ще зберігається 

тяжіння українців до авторитарного стилю управління. Усі ці складові політичної 

культури українського народу роблять перехід до консолідованої демократії дуже 

затяжним. 

На думку В. Сичової, на еволюцію політичної культури в Україні впливає 

регіональний менталітет, який зумовлений міжконфесійними відмінностями, 

особливостями віровчень та культової практики. Так, греко-католики, що 

сконцентровані переважно за Заході України, за своєю догматикою тяжіють до 

західноєвропейського християнства, пов’язаного з римським правом і поняттям 

приватної власності, до влаштування вільного способу життя, а для православного 

населення Сходу України характерні колективістське ставлення до життєвих проблем, 

прагнення надособистої мети, милосердя, поблажливість до людських вад. Тож можна 

говорити про більшу готовність греко-католицького Заходу країни, а не православного 

Сходу, до лібералізації суспільства, ринкової конкуренції [15, с. 73–74]. 

На розвиток партійної системи України, на думку Р. Мартинюка, значною мірою 

впливають і регіональні субкультури. За системою політичних цінностей Правобережна 

Україна тяжіє до західноєвропейської цивілізації з акцентом на інститути приватної 

власності, прав особистості, індивідуалізму, тоді як система цінностей Лівобережної 

України демонструє східні колективістські начала й не виявляє високої зацікавленості 

до інтеграції в загальноєвропейське культурне середовище [10, с. 181]. 

Далі автор зазначає, що Західна Україна, насамперед Галичина, слугує прикладом 

готовності поступитися власною самостійністю задля збереження української національної 

держави. Водночас Схід і Південь виявляють регіоналізм самодостатності [10, с. 181]. 
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У цьому контексті можна зазначити, що в сучасного українського суспільства ще 

не сформувалась консенсусна політична культура з узгодженою системою політичних 

цінностей, з узгодженим ставленням громадян до політичних сил та політичного 

вектора розвитку держави. 

Отже, політична культура українського суспільства є неоднорідною, їй 

характерний поділ на субкультури, які можуть бути різними в різних соціальних, 

етнічних та інституційних середовищах і, зокрема, у місцевих громадах, культурне тло 

яких визначається комбінацією цих середовищ і рівнем місцевої політичної культури, а 

також істотно впливає на розвиток локальної демократії. 

Локальна демократія залежить від специфіки регіонального політичного процесу, 

від розстановки сил на регіональній політичній арені та від структури регіональної 

еліти, оскільки місцеві еліти в більшості випадків тісно пов’язані з регіональною 

елітою. Канали й механізми участі регіональної еліти в місцевих політичних процесах є 

досить різноманітні: або регіональна еліта активно втручається у місцеві вибори, 

просуваючи своїх кандидатів, або вона віддає територіальні одиниці під контроль тих 

чи інших бізнес-груп, або взагалі не виявляє інтересу до політичного процесу на 

місцевому рівні [17, с. 84]. 

Активна участь громадян у вирішенні питань місцевого значення у формах, 

передбачених чинним законодавством, сприяє структуруванню суспільства. 

Визначальну роль в активізації громадськості в управлінській діяльності мають 

відігравати інститути самоврядування й самоорганізації населення. Локальна 

демократія може розглядатись як діяльність, направлена на конструювання політичного 

значення територіальних утворень.  

Специфіка місцевих органів влади полягає в тому, що вони безпосередньо 

стосуються кожної людини, яка проживає на відповідній території. А тому й формувати 

місцеві органи влади мають місцеві мешканці. Зрозуміло, що місцеві органи влади 

підпорядковані центральним, але лише в межах повноважень останніх. Локальний рівень 

розглядають як простір, де органічно можуть розроблятися демократичні взірці інститутів 

та поведінки, оскільки саме тут можлива безпосередня участь громадян в ухваленні 

загальних, важливих рішень за одночасного обрання ними представників у легітимні 

органи влади. Локальна демократія розглядається як політичний курс, який проводять 

центральні органи влади щодо місцевого самоврядування. Від політики центральної влади 

відносно місцевих адміністративно-територіальних одиниць істотно залежить і 

політичний процес на місцевому рівні, і можливості місцевих органів влади щодо 

ухвалення самостійних рішень [12, с. 14]. Можна сказати, що політичний курс 

центральної влади задає рамки, у яких протікають політичні процеси на місцевому рівні. 

Під моделлю місцевої політики на локальному рівні демократії розуміють 

характер вироблення і прийняття рішень, а також тип відповідальності, що склався в 

суспільстві. Це поняття охоплює і спосіб взаємодії владної еліти з іншими групами 

соціальних акторів. Як випливає з визначення, це поняття наближене до поняття 

політичного режиму як способу реалізації управлінських рішень [4, с. 12], тому 

центральне місце у формуванні моделей влади належить місцевим лідерам. 

На переконання більшості дослідників, політичні еліти першими досягають 

схильності до легітимності та процедурних норм демократії – спочатку, цілком 

можливо, з корисливих мотивів як таких, що сприятимуть приходу до влади. Саме 

тому, якщо ці еліти зацікавлені в консолідації демократії (з будь-яких причин), вони 

сприятимуть поширенню серед населення взірців демократичної, а отже, за 

твердженням Г. Алмонда і С. Верби, і громадянської культури зокрема [3, с. 894]. 

Регіональна еліта, з одного боку, є втіленням навколишнього середовища, носієм 

політичної культури та ідеології, з іншого – відповідальна за вдосконалення і 
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поширення цього явища на соціальний простір. Л. Харченко вважає, що на сьогодні в 

Україні помітні ознаки так званої «латиноамериканської» моделі еліт. Для неї 

характерне використання влади для забезпечення власних комерційних інтересів, які 

стоять вище за інтереси громадянина, суспільства, загальнонаціональні. Дослідниця 

вважає, що ця риса характерна для перехідних періодів, проте є загроза її усталення як 

основи політичної культури політичної еліти України [16].  

Нині громадяни України голосують, орієнтуючись не на зміст партійних програм, 

а на особистість лідерів, що підтверджують результати виборів. Виборці «вимірюють» 

свого кандидата за іншою шкалою. Останній має довести, що він «свій», гарний 

господарник, захисник інтересів людей і, в підсумку, сконсолідувати навколо себе 

відносну більшість голосів, які, проте, можуть бути далеко не визначальними (за 

кількістю) для цього округу.  

На локальному рівні в перехідних суспільствах спостерігається також тенденція до 

політизації роботи міських рад. Відзначимо, що випадків, коли невеликі партії з чітко 

визначеною програмою вирішення місцевої або регіональної проблематики проходили 

б до місцевих рад, є дуже мало. Відповідно, для позитивного ухвалення рішення 

невеликі політичні партії потребують постійної підтримки з боку домінантних 

політичних сил у раді. Отож, пропорційність виборів до місцевих рад не змінила 

характеру розподілу владних повноважень на місцях і сприяла посиленню конфронтації 

між депутатами. 

Попри те, демократичність та локальна демократія – це стратегія врегулювання 

конфліктів шляхом не отримання домінантних позицій, а внаслідок співпраці і 

досягнення компромісів. Це і є консолідована демократія, до якої прямує Україна. 

І. Павленко вважає, що «консолідована демократія передбачає обмеження влади 

більшості. Волевиявлення більшості поєднується із захистом прав меншості, а 

співробітництво еліт є основною відмінною рисою політики» [11, с. 176]. Отже, 

консолідована демократія – це така демократія, коли жоден суб’єкт влади не володіє ні 

монопольним правом на прийняття рішень та здійснення управління, ні монопольним 

правом вето. Цей принцип особливо актуальний нині для України, оскільки 

розглядається як один зі шляхів національної консолідації. 

Представленість політичних партій у місцевих органах влади кожного регіону має 

велике значення для його розвитку, оскільки саме тут приймаються рішення, що 

впливають на всі сфери життя місцевої громади. Самі ж партії, завдяки діяльності в 

місцевих органах, реально впливають на політичний процес в окремих регіонах 

України і мають можливість впливати на прийняття програм соціально-економічного 

розвитку і вирішення різних питань на локальному рівні. 

За умови існування відкритого громадянського суспільства, а як результат цього – і 

ефективної локальної демократії, всі громадяни наділені рівними правами та обов’язками. 

Таке суспільство, на думку Р. Патнама, побудоване на внутрішній взаємодії і співпраці, а 

не на вертикальних зв’язках влади та залежності. Громадяни взаємодіють як рівні, а не як 

начальники та підлеглі [13]. Зрозуміло, що сучасне суспільство не може відмовитись від 

переваг розподілу праці й від потреби у політичному керівництві. Однак, як зазначає 

Р. Патнам, лідери такого суспільства мають бути відповідальними перед своїми 

громадянами і відчувати цю відповідальність. 

Політична відповідальність розглядається як відповідальність за здійснення 

публічної влади. Основними вимогами при цьому є моральні та правові норми, 

відповідно до яких можна виокремити морально-політичну і політико-правову 

відповідальність. 

Морально-політична відповідальність виражається у відповідальній поведінці як 

ставленні до виконання громадянських обов’язків. Настання такої відповідальності 
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відбувається у формі громадського осуду поведінки її суб’єкта і не передбачає 

застосування щодо нього яких-небудь формалізованих санкцій. Політико-правова ж 

відповідальність передбачає настання для її суб’єкта негативних юридичних наслідків 

(дисциплінарний, адміністративний, кримінальний чи конституційний характер) у разі 

недотримання ним правових норм  [9, с. 112–113]. 

Політико-правова відповідальність є інституалізованою формою, тому підстави її 

настання та санкції щодо суб’єкта відповідальності визначаються законодавством. 

Такими санкціями можуть бути: дострокове припинення повноважень 

представницького органу, дострокове припинення дії депутатського мандата, 

скасування або зупинення дії виданого органом чи посадовою особою правового акта 

тощо. 

Відносини політичної відповідальності по-різному складаються за різних моделей 

організації публічної влади на місцях, тоді як інститути політичної відповідальності 

представницького органу перед відповідною місцевою громадою є спільними для всіх 

моделей. Засобами реалізації такої відповідальності виступають інститути 

імперативного мандата депутата представницького органу та місцевого відкличного 

референдуму. Імперативний характер мандата депутата представницького органу 

полягає в тому, що він зобов’язаний виконувати накази виборців і може бути 

достроково відкликаний ними. Такий мандат характерний в основному для 

соціалістичних країн. Так, у Конституції СРСР 1977 р. передбачалось, що «виборці 

дають накази своїм депутатам» (ч. 1 ст. 102) та «депутат, який не виправдав довіри 

виборців, може бути в будь-який час відкликаний за рішенням більшості виборців у 

встановленому законом порядку» (ч. 2 ст. 107) [7]. 

У демократичних країнах використовують переважно вільний мандат, який 

означає, що депутат не несе юридичної відповідальності перед виборцями і не може 

бути відкликаний ними. Засобом реалізації політичної відповідальності депутатів 

місцевого представницького органу перед виборцями є інститут відкличного 

референдуму. Проте Конституція України відповідальність органів місцевого 

самоврядування передбачає лише щодо законності їхніх рішень (ч. 2 ст. 144) [8]. Щодо 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. [14], то 

він встановлює відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

перед територіальною громадою (ст. 75), місцевих рад – перед відповідними головами 

(ст. 78) і сільських, селищних, міських голів та голів районних та обласних рад – перед 

відповідними місцевими радами (ст. 79). Інституціональним засобом реалізації такої 

відповідальності вистає призначуваний місцевою радою референдум щодо 

дострокового припинення повноважень рад, їхніх голів, який можуть ініціювати 

виборці, а також рада, сільський, селищний та міський голова.  

Місце локальної демократії в системі влади в Україні передовсім визначається 

Конституцією України та нормативно-правовими актами. Як і в інших перехідних 

суспільствах із змішаною формою правління, органи місцевого самоврядування 

виконують роль агента державних органів влади. Локальна демократія не може 

розвиватись повною мірою, оскільки механізми формування (призначення голів 

районних та обласних адміністрацій, відсутність бюджетної автономії тощо) не дають 

змоги повністю забезпечити такі принципи локальної демократії, як відповідальність, 

обмеження влади та контроль. Заразом локальна демократія визначається політичною 

культурою громадян, яка на сьогодні містить різні політичні позиції і цінності залежно 

від регіону держави. Локальна демократія визначається також партійною системою, 

активністю громадських організацій. На жаль, більшість з них орієнтована на вертикаль 

влади, на місцевих виборах спостерігаються лише поодинокі випадки формування 

місцевих партій, блоків, ініціатив. Істотним на шляху становлення локальної демократії 
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є налагодження комунікації між громадськістю та представницькими органами 

самоврядування через мережу Інтернет, формування офіційних сайтів органів 

місцевого самоврядування та механізмів електронної демократії.  

Місцеве самоврядування – це втілення влади і свободи, що вимагає оптимального 

поєднання в господарсько-економічному житті публічних і приватних інтересів. У 

цьому розумінні власність – одна із форм вираження свободи й самоорганізації 

населення. Індивідуально-громадський тип власності створює економічні підвалини 

демократичних форм самоорганізації соціального життя на підставі принципів свободи, 

поєднання громадських і владно-правових регуляторів життя. Саме у відносинах 

власності, що стосуються найглибших основ повсякденного людського життя, 

виявляються найважливіші особливості муніципальної демократії, індивідуальних і 

колективних прав громадян у місцевому самоврядуванні [2, с. 87].  

Локальна демократія повинна сприяти розвитку колективної свідомості громадян, 

розумінню ними загальних потреб й ухваленню рішень без розрахунку на центральну 

владу. А це, в свою чергу, передбачає якісну зміну індивідуальної політичної культури, 

яка повинна формуватись на загальнолюдських цінностях та об’єктивних знаннях щодо 

механізмів взаємодії та впливу на процес прийняття політичних рішень як на 

загальнодержавному, так і локальному рівні. Такі якісні зміни у політичній культурі 

залежать від рівня розвитку громадянського суспільства, яке може існувати тільки за 

демократичної форми правління, оскільки до нього входять громадяни, які діють у 

громадській сфері з метою виразу своїх інтересів, обміну інформацією, вироблення 

спільних цілей, вимог до держави і контролю за відповідальністю державних 

чиновників. Громадянське суспільство асоціюють зі сферою солідарності, у якій 

напружено переплітаються абстрактний універсалізм і партикуляристські версії 

спільноти. Громадянське суспільство не тільки обмежує свавілля влади, але може 

вирішити конфлікти, долучитися до виховання поінформованих, готових на жертви 

заради загального блага, більш свідомих громадян.  

Громадянське суспільство підтримує роль політичних партій у стимулюванні 

активної участі громадян у політичному житті та щодо впливу на управління державою 

на всіх рівнях, зокрема на місцевому. Саме на місцевому рівні різні групи можуть 

впливати на громадську політику і розвивати політичні навики та вміння, тому що 

демократизація локального уряду відбувається одночасно з розвитком громадянського 

суспільства. Воно може сприяти розвитку інших атрибутів демократії, таких, як 

толерантність, поміркованість, схильність до компромісів і повага до протилежної 

думки, а також слугувати каналом для висловлення та представлення інтересів. 

Найбільша загроза демократії – це пасивність і байдужість з боку громадян, проте 

громадяни не тільки повинні відстоювати свої права, але й поважати і визнавати 

авторитет уряду. 

О. Батанов та В. Кампо, аналізуючи досвід зарубіжних країн, виводять дві моделі 

локальної демократії «залежно від відносин між органами місцевого самоврядування та 

інститутами громадянського суспільства: локальна демократія участі та локальна 

керована демократія. Крім цього, можуть виникати моделі локальної компромісної 

демократії та локальної конфліктної демократії» [1, с. 116–118]. 

Локальна демократія участі полягає в тому, що відповідно до чинного законодавства 

створюються необхідні умови участі політичних партій, громадських організацій та ЗМІ у 

вирішенні питань місцевого значення. Завдяки цьому інститути громадянського 

суспільства реально впливають на вирішення питань місцевого значення. Така модель 

реалізується у країнах класичної демократії та новодемократичних країнах, де інститути 

громадянського суспільства мають значний досвід участі у справах місцевого 

самоврядування, а саме США, Франція, Польща, Чехія. 
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Локальна компромісна демократія ґрунтується на ідеї політичного компромісу між 

місцевими політичними силами задля досягнення спільної політичної мети. Ця модель 

демократії полягає в тому, що в реалізації беруть участь різні, іноді протилежні за 

політичною суттю партії та інші інститути громадянського суспільства. Вона 

характерна для багатьох країн нової демократії. 

У країнах перехідної демократії поширена модель локальної керованої демократії, 

яка штучно обмежує участь інститутів громадянського суспільства, які й без того 

мають нерозвинений характер у місцевому самоврядуванні. Підставою для такої моделі 

є і державна муніципальна політика, і байдужість громадськості до справ місцевого 

самоврядування. 

Запроваджуючи локальну керовану демократію, виконавча влада країн перехідної 

демократії механічно переносить на місцеве самоврядування елементи старої 

радянської системи: вертикаль влади, ручне управління, колективну 

безвідповідальність. Якщо окремі органи місцевого самоврядування цих країн не 

миряться з принципами локальної керованої демократії, тоді вони вступають у затяжні 

конфлікти із виконавчою владою, що нерідко закінчується відставкою або 

притягненням до юридичної відповідальності опозиційних до влади керівників 

самоврядування. 

Отже, проаналізувавши досвід зарубіжних країн та моделей локальної демократії 

(локальна демократія участі, локальна керована демократія, локальна компромісна 

демократії та локальна конфліктна демократія), можемо констатувати, що у країнах 

перехідної демократії поширеною є модель локальної керованої демократії, яка штучно 

обмежує участь інститутів громадянського суспільства, які й без того мають 

нерозвинений характер у місцевому самоврядуванні. Підставою для такої моделі є і 

державна муніципальна політика, і байдужість громадськості до справ місцевого 

самоврядування. Ця модель виникає під впливом конфліктів органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади, як правило, вона є тимчасовою і в 

більшості випадків трансформується в локальну демократію участі або компромісу. 

Локальні політичні процеси перехідних суспільств характеризуються тенденцією до 

централізації, політизацією питань порядку денного, майновими конфліктами. 

Особливу роль у політичних процесах на локальному рівні відіграють інститути 

громадянського суспільства, особливо політичні партії. ЗМІ дають можливість 

налагодити комунікацію між громадами та органами місцевого самоврядування. 

Громадські організації, з одного боку, стають активними учасниками процесів, 

уможливлюють самореалізацію громадян, з іншого – їхня активність потребує 

додаткових легітимаційних факторів, оскільки їх територіальна громада не обирає 

безпосередньо.  
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ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ 

ГЛОБАЛЬНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Вивчаються особливості суб’єктного складу глобального громадянського 

суспільства. Доводиться, що, незважаючи на пріоритетність недержавних 

міжнародних організацій, зростає роль окремої людини як важливого 

транснаціонального недержавного актора. Аналізуються форми участі людини у 

житті глобальної спільноти на прикладі кількох форм онлайн-активізму. 

Ключові слова: громадянський активізм, глобальне громадянське суспільство, медіа-

активізм, онлайн-петиція, стрім-трансляція, хактивізм, хештег, кліктивізм, твіт-шторм. 
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Нерубащенко И. А. Личность как субъект глобального гражданского общества. 

Изучаются особенности субъектного состава глобального гражданского 

общества. Доказывается, что, несмотря на приоритетность негосударственных 

международных организаций, возрастает роль отдельного человека как важного 

транснационального негосударственного актора. Анализируются формы участия 

человека в жизни глобального сообщества на примере нескольких форм онлайн-

активизма. 

Ключевые слова: гражданский активизм, глобальное гражданское общество, 

медиа-активизм, онлайн-петиция, стрим-трансляция, хактивизм, хэштег, кликтивизм, 

твит-шторм.  

 

Nerubashchenko I. A. Personality as a subject of global civil society. 

We study the peculiarities of the subject of global civil society. It is proved that in spite 

of the priority of non-governmental international organizations, the role of the individual as 

an important transnational non-state actor. The analysis of the forms of human participation 

in the life of the global community on the example of several forms of online activism is 

presented. 

Global civil society is emerging as the latest actor of modern international politics. Its 

subjects include the first international non-governmental organizations, voluntary 

associations, charitable associations, academic institutions, business clubs, etc. Thus, the 

emphasis is on group participants. Instead of the individual as a subject of global civil society 

is given the final place on the opportunities, resources implications on the international 

format, or do not release as an independent actor. 

In the global role of the individual format was not noticeable, if not created the 

possibility of fast and cheap communication. Development of technologies has created 

opportunities for different forms of civic activism. The Internet is a virtual platform for the 

organization and implementation of social and political protests and discussions. We analyze 

some form of social activism, online petitions, stream, tweets (retweets), hashtags, hacktivism. 

So, thanks to technological development is appropriate to focus on the person as actor of 

global cooperation. That individual can be considered as a basic unit of analysis of social 

change and social change can be seen as the result of individual actions together. Almost all 

the most famous social studies of recent decades researchers have concentrated on the role of 

man in the world that is rapidly changing. This situation is called «infomodernity». 

This «global man» emerges as a major actor of global civil society. This type of person 

connects meet their needs and interests not only of «their» state, but also with non-social 

structures of transnational origin and with the world community as a whole. «Global man» 

features a universal thought, planetary categories that are not confined to the contours of the 

country, and focused on access to wide communication. Such a person is open to new ideas 

and are patient, tolerant about the values, attitudes, behavior of others to their identity as a 

whole. 

Key words: civic activism, global civil society, media activism, online petition, stream, 

hacktivism, hashtag, clicktivism, tweet-storm. 

 

Глобальне громадянське суспільство сьогодні формується як новітній актор 

сучасної міжнародної політики. До його суб’єктного складу (т. зв. транснаціональних 

недержавних акторів) відносять насамперед міжнародні неурядові організації, 

добровольчі асоціації, благодійні асоціації, академічні інститути, бізнес-клуби та под. 

Коли говорять про всепланетний вимір, у якому діє громадянське суспільство, 

акцент пріоритетності робиться на колективних учасниках. Натомість окрема людини 

як суб’єкт або не згадується взагалі, або ж їй відводиться прикінцеве місце за 
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можливостями, ресурсами впливу на процеси міжнародного формату. Ми ж 

намагатимемося довести, що завдяки потужностям інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІТК) роль людини у глобальному громадянському суспільстві стрімко 

зростає. Нашим завданням є аналіз тих форм громадянського активізму, які 

застосовуються у глобальному форматі, перетворюючи окремих громадян, розселених 

планетою, на дієву громадянську спільноту. 

Власне роль окремої людини у системі глобального громадянського суспільства не 

була об’єктом самостійних наукових розвідок у політичній науці. Окремі аспекти 

розроблені у площині вивчення громадянського активізму представниками політичної, 

філософської, соціологічної, психологічної наук, науки державного управління 

(Д. Акімов, Е. Афонін, А. Карась, М. Остапенко, Ю. Рєзнік, С. Сидоренко, 

В. Степаненко, В. Хвіст та ін.) та вивчення використання у політиці можливостей ІКТ 

(С. Дзюба, К. Ірха, А. Серенок, О. Семченко та ін.). 

Якщо говорити про суб’єктів національного громадянського суспільства, то 

головним з-поміж них є автономна особа, яка усвідомлює себе вільним членом 

суспільства, вільна економічно, ідеологічно та політично, відповідальна перед 

суспільством, захищена законом від свавілля держави. У глобальному форматі роль 

пересічної особи (харизматичні особистості тут не розглядаються) була б зовсім 

непомітною, якби не створені можливості швидкої та дешевої комунікації, яка 

уможливила новий формат громадянського активізму. 

Громадянський активізм є участю окремих людей у суспільно значимих сферах 

діяльності. Ці сфери життєво важливі для міжнародної спільноти та окремої людини. 

Розуміння загрози ігнорування глобальних проблем людства, постійне збільшення їх 

кількості мотивує до об’єднання та розуміння важливості приділяти невелику частину 

свого часу розв’язанню колективних проблем світового масштабу. Громадянський 

активізм проявляється у найрізноманітніших формах, які спрямовані на привернення 

уваги громадськості та влади різних країн до проблеми, наприклад, мистецькі, 

театралізовані форми, тобто арт-активізм (флешмоб, перфоманс, інсталяція, стріт-арт, 

гепенінг і под.), кібер-активізм (практики хактивізму, он-лайн активності та под.). 

Інтернет виступив віртуальним майданчиком для організації та проведення 

соціально-політичних протестів та обговорень, уможливив різноманітні форми 

громадського активізму особи як актора глобального громадянського суспільства. 

Зупинимося на окремих із них: онлайн-петиції, стрім-трансляції, твіти (ретвіти), 

хештегування інформації, хактивізм та под. 

У розвитку практик громадянського активізму в міжнародному форматі провідну 

роль відіграють нові медіа та мобільні технології, що координують діяльність 

учасників, створюють додаткові можливості для спілкування, створення дистанційно 

віддалених груп для обговорення проблеми. Відкрита швидка публікація будь-яких 

повідомлень і можливість їх поширення серед зацікавлених осіб або на певній території 

зумовлюють можливість особи створювати та приєднуватись до он-лайн спільнот, що 

привертають увагу до глобальних проблем.  

Медіа-активізм («громадянська журналістика», «блоггінг» та под.) є формою 

громадської діяльності, що спрямована на досягнення суспільної реакції шляхом 

створення альтернативних джерел формування новин. Саме медіа-активізм змінив роль 

громадськості, перетворивши аудиторію на співавторів новин. Форми вияву медіа-

активізму можуть бути різними – ведення блогів, трансляція стрімів, створення онлайн-

петицій, проведення відео- та аудіо-розслідувань і под. Медіа-активізм хоча й є 

інноваційною формою громадянської активності, зумовив появу нових явищ, таких, як 

«кліктивізм» (висловлення власної думки одним кліком у мережі Інтернет), «Твіттер-

революція» («революція у соціальних мережах») і под. Значення медіа-активізму для 
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глобального громадянського суспільства у тому, що нерідко акція чи рух, що виникли у 

віртуальному середовищі, отримують й реально-просторове продовження. 

Онлайн-петиція («інтернет-петиція», «електронне клопотання») дозволяє 

транснаціональним недержавним акторам сформулювати індивідуальні або колективні 

вимоги, клопотання, скарги, пропозиції тощо, які розміщуються у медіа-просторі для 

підтримки/підписів онлайн-користувачами інтернет-мережі. Популярність цієї форми 

он-лайн активізму зумовлена не лише надважливістю для світової громадськості 

винесених на обговорення проблем, але й простотою її підписання (через заповнення 

форми на сайті, в якій вказуються ім’я та електронна адреса). К. Ірха звертає увагу, що 

«головна критика онлайн-петицій полягає в анонімності користувачів, сумнівній 

контрольованості процесу створення петицій, актуальності та нагальності тем, що 

охоплюють електронні клопотання» [3, c. 270]. Найпопулярнішими медіа-сервісами для 

створення та просування онлайн-петицій є «Change.org», «Аvaaz.org», 

«Оnlinepetition.in.ua» та ін.  

Утім, аналізуючи можливості онлайн-практики громадянського активізму 

планетарного масштабу, неможливо не вказати на нові тенденції: кліктивізм і 

слайктивізм. В основі кліктивізму (англ. «click» – клацання, клік) – процес 

використання соціальних медіа та інших інтернет-ресурсів для просування будь-яких 

процесів і підтримки певних ініціатив. Із одного боку, долучившись до певної 

тематичної спільноти (екологічної, правозахисної, спортивної тощо), особа тим самим 

приєднується до ідеології цієї групи, наслідує її та просуває серед свого оточення. З 

іншого боку, приєднання до інтернет-пабліку шляхом одного «кліка» – це лише 

механічний процес, який не зумовлює жодних змін [2, с. 136], не уособлює 

ідентифікацію людини з певним рухом або ідеологією. У контексті другого 

(скептичного) бачення кліктивізму проявляється інший медіа-феномен – слайктивізм 

(англ. «slack» – ледар, нероба), тобто створення ілюзії причетності, коли людина, 

поставивши «лайк», зробивши репост певного контенту або взявши участь в онлайн-

флешмобі, вважає себе причетною до якогось суспільного процесу, глобального руху, 

громадської ініціативи. Але на практиці ж «лайки» та «ретвіти» часто не мають 

суспільної користі; натомість виникає проблема, коли подібна громадянська активність 

у соціальних мережах для мільйонів замінила вчинки у реальному житті. 

Велике значення для згуртування світової громадськості довкола певної проблеми 

мають стрім-трансляції (англ. «stream» – потік) – пряма трансляція з місця подій без 

монтажу та з використанням побутових технічних засобів – планшетів, мобільних 

телефонів. Таке потокове відео транслюється через мережу Інтернет із метою 

миттєвого розповсюдження інформації мільйонам інтернет-користувачів. Основна 

перевага у тому, що стрім неможливо цензурувати, відредагувати, спотворити чи 

змінити. Завдяки сучасним технологіям за всім, що відбувається, можна стежити у 

прямому ефірі, чого раніше не було, навіть у найгарячіших точках. Це абсолютно 

змінює інформаційну реальність і якнайкраще вписується у призму сучасних 

інформаційних технологій. Наприклад, сигнал вітчизняного «Еспресо.TV» через різні 

сучасні технології передається на супутник, і його транслюють величезні канали по 

всьому світу, привертаючи увагу громадськості до важливої локальної події, яка може 

містити регіональну чи й загальнопланетарну загрозу. 

Роль соціальних мереж у глобальній комунікації можна продемонструвати на 

прикладі твітів і ретвітів (лаконічних (до 140 символів) повідомлень у соціальній 

мережі «Тwitter»). За їх допомогою вдається відстежити події на планеті в певний 

момент, настрої сегменту глобальної громадської думки щодо проблеми. Твіт (ретвіт): 

1) привертає увагу інтернет-громадськості до конкретної заяви та/або дії представника 

істеблішменту чи опозиціонера; 2) є засобом планування й організації зусиль у 
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громадсько-політичних акціях; 3) інформує про настрої громадськості та можливу її 

реакцію та под. Поширення теми-тренду твіту (ретвіту) є наслідком свідомих 

організованих зусиль певних груп, спрямованих на привернення уваги інтернет-

користувачів планети до певної проблеми (теми). Така тема-тренд свідчить про увагу 

частини інтернет-спільноти до проблеми, яка турбує їх. 

Світова громадськість для комунікаційної мобілізації довкола значимої суспільної 

проблеми використовує механізм хештегу, за допомогою якого користувачі можуть 

об’єднувати групу повідомлень за темою чи типом. Короткі повідомлення в 

мікроблогах соціальних мереж («Twitter», «Google+», «Facebook», «Instagram», «VK» 

та ін.) можуть бути помічені хештегом (#), включаючи в себе як одне, так і більше 

об’єднаних слів. Хештеги змінюють якість спілкування, позаяк дають можливість 

групувати подібні повідомлення. На міжнародному рівні хештеги почали активно 

використовуватися в 2009–2010 рр. під час проведення виборів у Ірані. Політичні 

протести та кампанії 2010-х років (наприклад, #OccupyWallStreet, #LibyaFeb17, 

#UmbrellaRevolution) були організовані навколо хештегів і викликали широке 

використання цього механізму для просування обговорення. Про події в Україні у 

2014–2015 рр. увесь світ дізнавався завдяки громадськості, котра поширювала хештеги 

на взірець #євромайдан, #кримнаш, #кримненаш, #russiainvadedukraine, 

#savedonbasspeople, #FreeSavchenko і под. Хештеги є своєрідними «маркерами» для 

учасників різних заходів (політичних акцій, мітингів, флешмобів тощо) із метою знайти 

один одного. 

Новітні форми громадсько-політичного активізму набувають доволі несподіваних 

синтезованих форм. Однією із них є хактивізм, який поєднав соціальну активність і 

хакерство; передбачає використання комп’ютерів і комп’ютерних мереж для 

просування глобально значимих громадсько-політичних ідей, свободи слова, захисту 

прав людини та забезпечення свободи інформації. Хактивізм є своєрідним 

«перенесенням актів громадянської непокори в комп’ютерні мережі» (К. Деннінг [8]), 

«ненасильницьке легальне та нелегальне використання електронних приладів у 

політичних цілях» (А. Самюель [9]). Соціальна боротьба в Інтернеті – нове явище 

XXI ст.: віртуальна мережа поступово стає головним фронтом майбутніх конфліктів [4]. 

Традиційні арени зіткнень між народом і урядом (вулиці, площі, підприємства і под.) 

доповнилися віртуальним середовищем. «Кібер-активісти» переносять громадянську 

непокору у кіберпростір через «електронний протест» замість традиційних методів 

протесту. Філософія хактивізму ґрунтується на ідеї про високу ефективність належного 

використання технологій у протестному русі і, зокрема, акціях громадянської непокори. 

Саме ідеологічна мотивація активістів є основною відмінністю хактивізму від 

кіберзлочинності. Поєднавши традиційне хакерство з громадсько-політичною 

активністю, хактивізм є якісно новою формою активізму транснаціональних суб’єктів 

громадянського суспільства, ефективним інструментом впливу на процес прийняття 

політичних рішень у глобальному масштабі. 

Отже, завдяки ІКТ доречно робити акцент на людині як актору глобальної 

співпраці; дослідники говорять про т. зв. «антропологію міжнародних відносин» [1]. 

Саме індивіда можна розглядати як базову одиницю аналізу соціальних змін, а 

соціальні зміни можна розглядати як результат сукупності індивідуальних дій. 

Практично в усіх найвідоміших соціальних дослідженнях останніх десятиліть 

(З. Бауман, У. Бек, Ю. Габермас, Е. Гіденс, М. Кастельс, Р. Патнам, П. Штомпка та ін.) 

дослідницька оптика сконцентрована на ролі людини у світі, що стрімко змінюється. 

Цю ситуацію називають «infomodernity» [5, c 179] – простір соціальної взаємодії, у 

межах якого інтеграція індивідів досягається на основі якісно змінених і ускладнених 

вимог до характеру їх участі у соціальній комунікації (інтерактивні мережеві форми 
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спілкування). Від особи вимагається персональна включеність у глобальне 

інформаційне середовище, через яке індивід інтегрується до нових стандартів 

поведінки у глобалізованому просторі. Індивід вимальовує свій «політичний 

інтерфейс» [5, c. 179] і доступ до різноманітних форм участі через мережеву політику. 

Критерій громадянськості суспільства – вільна й автономна особистість, а 

критерій громадянськості самої особистості – відповідальна позиція, що виявляється в 

органічному поєднанні власних інтересів із ідеєю служіння загальним інтересам даного 

суспільства і всього людства [6, с. 56]. На нашу думку, саме людина («людина 

глобальна», «людина транснаціональна») вимальовується як головний актор 

глобального громадянського суспільства. Формування цього типу особистості 

пов’язано з досягненнями ІКТ, відкритістю держав доби глобалізації та іншими 

чинниками. Такий тип людини пов’язує задоволення своїх потреб і інтересів не лише зі 

«своєю» державою (державами – у випадку біпатризму), а й з недержавними 

соціальними структурами транснаціонального походження та зі світовим суспільством 

загалом. «Людина глобальна» (людина транснаціональна) вирізняється мисленням 

універсальними, загальнопланетарними категоріями, які не замикаються в контурах 

своєї країни, а зорієнтовані на вихід на широке спілкування. Така людина відкрита для 

нових ідей і є терплячою, толерантною щодо цінностей, поглядів, вчинків інших осіб, 

до їхньої ідентичності загалом.  

На глобальне мислення звертає увагу й автор поняття «глобальне громадянське 

суспільство» Х. Булл. Він наголошує, що громадянське суспільство є «глобальним» не 

тому, що зіткано зі зв’язків, котрі перетинають національні кордони, але й тому, що 

серед членів глобального громадянського суспільства набуває сили глобальне мислення 

[7]. На нашу думку, у цьому складному, часто суперечливому процесі формується 

ідентичність суб’єкта – не лише національна, локальна, групова, але й глобальна 

(«громадянин світу»). Дослідження останньої – перспективний напрям подальших 

наукових розвідок. 
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УДК 321.7. 324 

Шерман О. М. 

 

ВАГА ЯК ФІЗИЧНИЙ ПАРАМЕТР ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА: 

ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Розглянуто специфіку сприйняття такого фізичного компоненту іміджу 

політичного лідера, як вага, з урахуванням діахронічного аспекту питання. Доведено, 

що самостійне значення цього компонента іміджу спирається на низку чинників, 

провідними серед яких є культурні традиції та естетичні канони соціуму. 

Ключові слова: імідж, фізичний параметр, вага, естетичний канон, політичне 

лідерство.  

 

Шерман Е. М. Вес как физический параметр имиджа политического лидера: 

диахронический аспект. 

Рассмотрена специфика восприятия такого физического компонента имиджа 

политического лидера, как вес, с учетом диахронического аспекта вопроса. Доказано, 

что самостоятельное значение этого компонента имиджа основано на ряде 

факторов, среди которых ведущими являются культурные традиции и эстетические 

каноны социума.  

Ключевые слова: имидж, физический параметр, вес, эстетический канон, 

политическое лидерство. 

 

Sherman O. M. Weight as physical parameter of image of the political leader: 

diachronic aspect. 

As well as every description of body, weight is perceived through the prism of certain 

sociological presentations which are historically variables. Therefore the analysis of this 

parameter forces to certain cultural and historical digression which allows to trace, how 

during ages pictures changed of normal weight and ideal weight. 

In primitive society an obvious overweight came forward an aesthetically beautiful ideal 

(Paleolithic Venus figurines). Aesthetically beautiful ideals of antiquity in relation to weight 

of man were near to the biological norms. Society required from the leaders the trained body 

without superfluous weight, what the sculptural portraits of Alcibiades, Pericles and other 

social and political figures of classic period. Near to the Ancient Greek were pictures of 

normal weight and build in Ancient Rome. 

In time of Dark Ages, from one side, a monarch was a warrior, the level of the physical 

loading of which was incompatible with obesity; from other – obesity of political leader was 

perceived neutrally, as a characteristic feature, that found a reflection in the nicknames of 

medieval kings. 

In time of The Renaissance with its Humanism an aesthetically beautiful ideal changes in 

direction of gain in weight. Even dress, especially masculine, must had to give the build of 

obesity (portraits of Henry VIII Tudor). In XVII and a small overweight was considered the 
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XVIII item the sign of beauty (official portraits of monarchs – empress Maria Theresa, Louis 

XV of France, Elizabeth of Russia and Catherine the Great). 

In XIX weight of political leader does not give a substantial value. Obesity was 

considered neutral description of person yet at the beginning of XX: it was not perceived as 

violation of aesthetically beautiful or other standards. 

Only in 1960th with the change of aesthetically beautiful standards there is a «cult of 

slenderness» and overweight begins to be perceived simply negatively. Political leaders begin 

to demonstrate an anxiety about the body and good bodily condition, actively go in for sports 

to become thin and others like that. Thus, in any society in any historical period weight did 

not belong to the little meaningful factors of appearance of political leader, coming forward, 

opposite, one of key parameters of image. This perception a parameter differs in accordance 

with the aesthetically beautiful standards of certain culture and level of economic 

development of society.  

Key words: image, physical parameter, weight, aesthetic canon, political leadership. 

 

Постановка проблеми. Зміна парадигм сприйняття інформації, яку М. Маклюен 

охарактеризував як перехід від цивілізації слова до цивілізації образу, радикально 

вплинула на всі сторони суспільного життя, у тому числі й на феномен політичного 

лідерства. Віртуалізація та персоналізація політичних процесів і перетворення ЗМІ на 

активного політичного актора спричинили до зростання значення іміджу політика. 

Зв’язок між грамотно побудованим іміджем і успіхом у політиці стає очевидним не 

лише для політичних технологів, а й для широкого загалу. У сприйнятті цього ж загалу, 

тобто масової свідомості, імідж політика – це насамперед його зовнішній вигляд, той 

образ, який пропонують аудиторії ЗМІ, що знову ж таки ідеально укладається у 

парадигму візуальної цивілізації постмодерну. Пересічний споживач політичної 

інформації звертає увагу насамперед на те, як політик виглядає, а вже потім на те, що 

він говорить. 

Усе вищезазначене перетворює імідж політичного лідера у його 

найрізноманітніших аспектах на актуальний об’єкт наукових досліджень, хоча витоки 

досліджень проблем іміджу політичного лідера сягають доби античності і пов’язані з 

іменами Платона і Аристотеля. 

Ступінь дослідження проблеми. В українській політичній науці питання 

іміджу викликали значний науковий інтерес протягом останніх десятиліть. Якщо у 

першій половині 1990-х він виявлявся переважно у формі перекладу та введення в 

науковий обіг класичних праць західної іміджелогії, таких, як Дж. Наполітан, 

М. Різ, Ж. Сегела, Г. Бехер, Е. Семпсон, Р. Фішер, Т. Шварц, Р. Верслін, Д. Герген, 

Д. Моріс та ін., то наприкінці 1990-х – протягом 2000-х рр. почали виходити 

вітчизняні праці, присвячені теоретичним і практичним аспектам формування 

іміджу. Зокрема, варто згадати таких науковців, як В. Королько, Г. Почепцов, 

М. Михальченко, В. Бебик, В. Полохало, А. Пойченко, І. Бекешкіна, Є. Головаха, 

Н. Паніна, Н. Лікарчук. В останнє десятиліття захищено цілу низку дисертацій, 

присвячених різноманітним аспектам формування іміджу політичного лідера: 

маркетинговим засобам формування іміджу політичного лідера, формуванню 

іміджу жінки – політичного лідера; особливостям формування та механізмам 

реалізації іміджу політичного лідера в контексті розвитку української політичної 

культури; використанню комунікативних методів та інших методів у процесі  

створення політичного іміджу ЗМІ тощо [1–6]. Водночас широка розробка даної 

проблематики у вітчизняній політології не означає відсутності тем, повнота 

дослідження яких є недостатньою. До останніх, на нашу думку, належить аналіз 

такого фізичного компоненту іміджу, як вага, значення якого применшується чи 
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ігнорується. Нам не відомі жодні наукові дослідження в межах української 

політичної науки, які були б присвячені саме цьому питанню.  

Теоретичним підґрунтям таких розвідок могли б стати численні дослідження 

сприйняття тіла як соціального конструкту, що з легкої руки Ж. Бодрійяра [7] набули в 

останні десятиліття широкої популярності. Соціологія тіла, представлена працями 

М. Вікс та Б. Гюнтера [8], Г. Вейс [9], П. Шілдера [10], К. Ботіччі [11] та ін., серед 

інших питань звертається до конструювання образу тіла мас-медіа та репрезентації його 

в політичному просторі. Про затребуваність цього напряму досліджень свідчить 

видання у Великій Британії наукового журналу «Body and Society». 

Мета статті – проаналізувати інтерпретаційні зміни сприйняття ваги як елементу 

іміджу політичного лідера у діахронії. Часові межі дослідження – від доби античності 

до нашого часу. 

Виклад основного матеріалу. Фізичні параметри іміджу – це ті його складові, що 

пов’язані з тілом людини; комплекс характеристик, які безпосередньо впливають на 

сприйняття особи аудиторією, тобто зріст, вага, будова тіла, колір шкіри, колір волосся, 

риси обличчя тощо. Тіло людини, потрапивши в інформаційний простір, своєю чергою 

перетворюється на знак чи комплекс знаків, які аудиторія інтерпретує відповідно до 

системи естетичних канонів певного соціуму. Як справедливо зазначав Ж. Бодійяр, 

«тіло – це факт культури». 

У системі фізичних параметрів вирізняються зріст і вага – насамперед як 

характеристики, що піддаються точному виміру. Іншими словами, їх сприйняття є 

більш уніфікованим і об’єктивним, ніж сприйняття вроди чи тембру голосу, оскільки 

сприйняття ваги пов’язане не з суб’єктивними смаками, а з цифрами, які важко 

заперечити. Водночас, як і кожна характеристика тіла, вага сприймається крізь призму 

певних соціокультурних уявлень, які є історично змінними. Тому аналіз цього 

параметра змушує нас до певного культурно-історичного екскурсу, який дозволить 

простежити, яким чином протягом століть змінювалися уявлення про нормальну вагу та 

ідеальну вагу. 

Якщо розпочати не з історичних чи доісторичних, а з біологічних аспектів 

питання, то ми можемо спостерігати, що в тваринному світі лідери зграї – суб’єкти 

альфа – мають більшу вагу, ніж ті, хто займає нижні щаблі ієрархії, оскільки вони 

мають першочерговий доступ до їжі, більшу її кількість та вищу якість. Це специфічне 

сприйняття ваги було успадковане від тваринних предків першими людьми. Пам’ятки 

культури доісторичної доби – відомі «палеолітичні венери» – дозволяють зрозуміти, 

якими були уявлення про ідеальну вагу в суспільстві, де їжа була величезною цінністю: 

це примітивні статуетки товстих жінок з величезними грудями, дуже широкими 

стегнами та великими животами. Вони служили втіленням родючості та плідності, 

своєрідним недосяжним ідеалом, в якому у гіпертрофованій формі знайшов втілення 

зрозумілий вже первісним людям зв’язок між достатньою калорійністю їжі та її 

кількістю й здатністю до дітонародження у жінок. Очевидна надмірна вага і в наш час є 

ознакою високого статусу особи в тих суспільствах, де більшість населення споживає 

на добу менше фізіологічної норми калорій – зокрема, в найбідніших країнах Африки 

чи в Північній Кореї (нагадаємо, що 31-річний північнокорейський лідер Кім Чен Ин 

тривалий час важив 90 кг, маючи зріст 170 см; проте, як пише відомий кореєзнавець 

А. Ланьков, «відповідно до північнокорейських уявлень, Ким Чен Ин виглядає зовсім 

не зле, а повнота надає йому додаткового шарму» [12]). 

Однак вже на наступному етапі розвитку людської цивілізації уявлення про 

ідеальну вагу змінюються. 

Культура класичної Еллади створює свій ідеал людини-громадянина, у якому 

особисте невіддільне від суспільного, а зовнішня привабливість – від внутрішнього 
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багатства. Твори мистецтва та трактати філософів дозволяють скласти чітке уявлення 

про те, яким мав бути цей «калос агатос» – зразковий представник давньогрецького 

соціуму: гармонійно розвинений, з пропорційним тілом, удосконаленим фізичними 

вправами; здоровий, сильний, сміливий, розумний, освічений; добрий оратор, активний 

учасник політичного життя, який бездоганно виконує свої громадські обов’язки. 

Особливого значення давні греки надавали зовнішній привабливості, шануючи вроду 

не лише з естетичних, а й з релігійно-містичних позицій (надзвичайно вродливі люди, 

на їх думку, народжувалися за участю богів). Естетичні ідеали античності щодо ваги 

людини були близькими до біологічних норм: надмірно худорляві, так само як і 

огрядні, виходили за його межі. 

Якщо худорлявість сприймалася як ознака слабкого здоров’я, то надмірна вага 

була порушенням принципу гармонії і свідчила про невміння її носія дотримувати 

баланс між своїм організмом та оточуючим середовищем, про наявність таких 

негативних рис, як лінощі, жадібність, імпульсивність. Суспільство, яке перетворило 

заняття фізкультурою на культ, вимагало від своїх лідерів тренованого тіла без зайвої 

ваги. Про це свідчать скульптурні портрети Алківіада, Перікла та інших відомих 

суспільно-політичних діячів класичного періоду. Навіть якщо вони до певної міри 

ідеалізовані, сам характер ідеалізації промовисто свідчить про тодішні уявлення про 

цей фізичний параметр іміджу. 

Найбільш плідним у контексті нашого дослідження є звернення до зразків 

ранньоелліністичного мистецтва, коли портретисти переходять до більшої 

індивідуалізації, розкриття психології своїх моделей. Порівняння низки скульптурних 

портретів Олександра Македонського та скульптури Демосфена (автор – Полієвкт) 

доводить, що образ переможця і образ переможеного в політиці мали конкретні 

візуальні коди. Зображення Олександра підкреслюють його фізичну силу та міцну 

будови тіла; це воїн у розквіті своїх фізичних і духовних сил, з розвиненими м’язами, 

не худорлявий і не огрядний, втілення перемоги, сили та успіху; тоді як Демосфена 

Полієвкт зображує, навпаки, слабким і худорлявим: ця людина позбавлена фізичної 

сили, з тонкими руками без м’язів, з кістками, що проступають крізь шкіру; це втілення 

безсилля, поразки та безвиході. 

Близькими до давньогрецьких були уявлення про нормальну вагу й будову тіла в 

Стародавньому Римі. Надмірна вага асоціювалася з негативними якостями, що 

доводить приклад Авла Вітеллія, одного з «чотирьох цезарів» 69 р. Як писав Гай 

Светоній, він відрізнявся ненажерливістю та жорстокістю, влаштовував бенкети 3–4 

рази на день, і після кожного з них викликав штучну блювоту (що дає типову картину 

булімії). Вітеллій не міг втриматися від їжі навіть під час жертвопринесень біля олтаря, 

демонструючи відсутність контролю, нестриманість, незнання міри та норм 

пристойності тощо [13]. Характерно, що серед римських імператорів було дуже мало 

осіб з надмірною вагою. 

Середньовіччя, особливо раннє, характеризувалося певним погіршенням умов 

життя порівняно з античністю, що позначилося й на режимі харчування більшості 

населення. З іншої сторони, християнська релігія, наголошуючи на пріоритеті духу 

порівняно з тілом, стимулювала духовне вдосконалення, а не фізичне. Регулярні 

фізичні вправи були частиною способу життя лише однієї верстви – феодалів, які вели 

між собою безперервні війни. Відповідно монарх, який традиційно сприймався як 

«перший серед рівних», мав бути втіленням військової доблесті, зразковим воїном. 

Протягом усього середньовіччя монархи та великі феодали особисто брали участь у 

битвах. Рівень фізичного навантаження середньовічного воїна у повному озброєнні 

несумісний з огрядністю, що підтверджують й середньовічні бойові обладунки, які 

збереглися до нашого часу.  
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Водночас ми не можемо стверджувати, що огрядність політичного лідера в 

середньовіччі сприймалася негативно; радше вона відзначалась як характерна риса, що 

знайшло відображення у прізвиськах середньовічних королів. Напр., імператор 

Франкської імперії з 881 до 887 р. з династії Каролінгів Карл III отримав прізвисько 

Товстий. Його політика викликала різке незадоволення феодальної верхівки, і 11 

листопада 887 р. у Франкфурті Карл III був позбавлений корони. Формальним 

приводом стало звинувачення короля у фізичній нездатності керувати державою. 

Водночас п’ятий король Франції з династії Капетингів, Людовік VI Товстий (онук Анни 

Ярославни), увійшов до історії як один з діяльних та енергійних королів. Високий зріст 

та огрядність він успадкував від батька. 

Антропоцентризм доби Відродження «легітимує» людське тіло, більш за те: воно 

перетворюється на об’єкт своєрідного культу. Тіло більше не приховують і не піддають 

аскетичним практикам: усі тілесні «радощі життя» визнані дозволеними й бажаними. 

Окреме місце у сфері тілесного посідає їжа, й пишні ренесансні бенкети як форма 

політичної комунікації заслуговують на окреме дослідження. Тепер цінується не тільки 

кількість, а й якість їжі, її естетичне оформлення, а образ здорової й сильної людини 

передбачає належний апетит. Відповідно, естетичний ідеал Відродження – це аж ніяк не 

худорлява людина (що добре видно, зокрема, на полотнах Рубенса). Навіть одяг, 

особливо чоловічий, мав надавати статурі огрядності. 

Така зміна поняття «нормальна вага» в сторону збільшення маси тіла призводила 

до того, що відповідна комплекція політичного лідера була припустимою і навіть 

бажаною. Про те, як далеко заходило Відродження у своїй реабілітації тілесного, 

свідчить сприйняття найогряднішого політика XVI ст. – англійського короля 

Генріха VIII. Вже в наш час історики вирахували, що він, постійно набираючи масу 

тіла, у віці 50 років важив 177 кг. Судячи з лицарського обладунку, його талія за 30 

років збільшилася з 81 до 132 см [14]. Таким черевом Генріх завдячував необмеженому 

апетиту: за один раз він з’їдав до 13 страв з м’яса ягня, кроля, курки, теляти, дрібних 

птахів тощо. Навіть серйозні проблеми зі здоров’ям не змусили його переглянути 

режим харчування. Однак очевидне ожиріння й надмірна вага ніяк не впливали на 

більш ніж контроверсійний імідж короля, який став прототипом героя казки «Синя 

борода». Імідж Генріха VIII формували його релігійна політика, авторитарний стиль 

керівництва та скандальне особисте життя. 

Подальша еволюція сприйняття ваги тісно пов’язана з еволюцією естетичних 

канонів європейського суспільства. XVII та XVIII ст. – галантна епоха – співпадає з 

затвердженням абсолютизму й розквітом бароко (а згодом рококо). Центром 

політичного життя стає королівський двір, а монарх – головною постаттю 

політичного життя. В основі суспільної естетики лежать декоративізм та 

церемоніальність: ті ж барочні форми з їх помпезністю та пишністю були спрямовані 

на підкреслення соціальної ієрархії, на демонстрацію відстані між монархом та його 

оточенням, оточенням – та рештою шляхти, і між шляхтою та іншими верствами 

населення. У XVII ст. бере початок тенденція, яка остаточно затвердилася у столітті 

XVIII: монарх – це вже не лицар, не перший воїн серед рівних, а галантний кавалер. 

Він міг бути величавим й імпозантним монархом доби бароко, міг мати тендітну 

будову досить огрядного тіла, модну в добу рококо – це не змінювало головного: тіло 

монарха й навіть звичайного шляхтича мало свідчити про відсутність будь-якої 

фізичної праці і навіть серйозних навантажень. Треноване тіло, таке популярне в 

античному світі, вважалося неприйнятним, тоді як невелика надмірна вага вважалася 

ознакою вроди. 

Свідченням такого підходу є насамперед офіційні портрети монархів – 

австрійської імператриці Марії-Терезії, французького короля Людовіка XV, російських 
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імператриць Єлизавети Петрівни та Катерини ІІ, огрядність яких нічим не маскується і 

не приховується. 

Серйозна зміна у сприйнятті ваги людини пов’язана з добою романтизму, коли 

астенічна будова тіла вперше за останні століття стає популярною і сприймається не як 

ознака хвороби, а як ознака витонченості. Однак естетичний ідеал поетів та романістів 

мав мало спільного з політичною практикою. У системі фізичних параметрів іміджу 

політичних лідерів ХІХ ст. вага має мінімальне ціннісне навантаження, причому її 

сприйняття не залежало від форми правління. Так, королева Великої Британії Вікторія 

(1819–1901 рр.) з молодих років відрізнялася пишними формами, а після народження 

восьми дітей мала очевидну надмірну вагу, однак цей факт абсолютно не вплинув на її 

імідж – ні в позитивному, ні в негативному аспекті. Огрядним був й відомий 

французький політичний діяч Леон Гамбетта, прем’єр-міністр та міністр закордонних 

справ Франції у 1881–1882 рр., що абсолютно не цікавило громадськість Третьої 

республіки. Хоча у випадках, коли огрядність заважала виконанню функціональних 

обов’язків, її все ж засуджували. Так, французького короля Людовіка XVIII, який 

хворів на морбідне ожиріння і не міг через нього сісти на коня, політичні опоненти 

дражнили «жирна свиня». 

Огрядність вважалася нейтральною характеристикою особи ще на початку ХХ ст.; 

вона не сприймалася як порушення естетичних чи інших стандартів. Після Першої 

світової війни модною стає струнка постать, популярними стають спорт та фізкультура. 

Водночас у комуністичній пропаганді з’являється образ «товстого буржуя»: вазі 

людини надається і політичного значення. Для радянської людини з 1920-х рр. 

символом капіталізму був огрядний буржуй у циліндрі з сигаретою в зубах. Соціальне 

забарвлення ваги впроваджувалося у свідомість населення з дитинства: головним 

супротивником героя популярної казки про Мальчиша-Кібальчиша був товстий 

«Головний Буржуїн». Загибель героя пояснювалася зрадою іншого негативного 

персонажа, який продав героя за печиво й варення. Надмірна вага є основним засобом 

створення образу авторитарних правителів у іншій популярній радянській казці – «Три 

товстуни». Троє диктаторів настільки ж огидні, наскільки огрядні, і їдять навіть 

серветки. Відповідно, позитивні герої – люди зі спортивною статурою, стрункі й 

фізично активні. 

За умов економічної кризи певний зв’язок між худорлявістю та бідністю в першій 

половині ХХ ст. простежувався в Західній Європі, однак це соціальне маркування не 

носило універсального характеру. Огрядний У. Черчілль та худорлявий Ш. де Голль 

однаковою мірою були політичними символами певної епохи – епохи, для якої, крім 

усього іншого, вага не виступала знаковим параметром. 

Лише у 1960-х рр. естетичні стандарти змінюються – у тому числі й тому, що в 

розвинених країнах їжа стає доступною для всіх, а її калорійність зростає. Виникає 

«культ стрункості»: надмірна вага сприймається однозначно негативно, а ожиріння 

породжує своєрідну соціальну стигму. Вона асоціюється або з бідністю: людина з 

надмірною вагою – це та, яка споживає дешеву низькоякісну їжу, фастфуд і не має часу 

або грошей на спортзал; або з хворобою, психічною чи фізичною (порушення 

ендокринної системи і т.д.). Відповідно, турбота про належний індекс маси тіла (який 

коливається у межах від 18,5 до 25) перетворюється на невід’ємну частину 

іміджетворення. Політичні лідери починають демонструвати турботу про своє тіло і 

добрий фізичний стан, активно займаються спортом, худнуть тощо. 

Висновки. Таким чином, в жодному суспільстві у будь-який історичний період 

вага не належала до малозначущих чинників образу політичного лідера, 

виступаючи, навпаки, одним з ключових параметрів іміджу. Сприйняття цього 

параметру різниться відповідно до естетичних стандартів певної культури та рівня 
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економічного розвитку суспільства. Очевидним є зв’язок між рівнем задоволення 

базових потреб населення та його уявленнями про нормальну й надмірну вагу: 

«сите» суспільство очікує від своїх лідерів стрункості, голодне чи напівголодне  – 

огрядності.  
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ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОПАГАНДИ Г. ЛАССВЕЛЛА 

 

Стаття присвячена розкриттю особливостей теорії політичної пропаганди 

Гарольда Лассвелла. До наукових здобутків Г. Лассвелла належить впровадження 

методів контент-аналізу до вивчення пропагандистських матеріалів, осмислення ролі 

ефектів масової комунікації при здійсненні пропагандистського впливу. Доводиться, 

що науковий внесок Г. Лассвелла справив вплив як на подальше вивчення пропаганди, 

так і на розвиток комунікативістики та політичної науки.  

Ключові слова: політична пропаганда, Гарольд Лассвелл, теорія, комунікація, 

громадська думка. 

 

Павлов Д. Н. Теория политической пропаганды Г. Лассуэлла. 

Статья посвящена раскрытию особенностей теории политической пропаганды 

Гарольда Лассуэлла. К научным достижениям Г. Лассуэлла принадлежит внедрение 

методов контент-анализа для изучения пропагандистских материалов, осмысления роли 

эффектов массовой коммуникации при осуществлении пропагандистского воздействия. 

Доказывается, что научный вклад Г. Лассуэлла оказал влияние как на дальнейшее изучение 

пропаганды, так и на развитие коммуникативистики и политической науки. 

Ключевые слова: политическая пропаганда, Гарольд Лассуэлл, теория, 

коммуникация, общественное мнение. 

 

Pavlov D. M. The theory of political propaganda of H. Lasswell. 

The article deals with the theory of political propaganda of Harold Lasswell. Scientific 

achievements of H. Lasswell are: introduction of methods of content analysis for the study of 

propaganda materials, understanding the role of the mass communication effects in 

propaganda process, defining psychological aspects of successful propaganda. It is proved 

that the scientific contribution of H. Lasswell influenced both the further study of propaganda, 

and the development of communication studies and political science.  

H. Lasswell not only described the organization of propaganda, but also distinguished four 

major aims: 1) to mobilize hatred against the enemy; 2) to preserve the friendship of allies; 3) to 

preserve the friendship and, if possible, to procure the co-operation of neutrals; 4) to demoralize 

the enemy. Important elements of propaganda were the war objectives, the question of war guilt, the 

demonization of the enemy (above all by «atrocity propaganda»), and the belief in victory.  

The propaganda theory of the appeals to be employed to achieve each aim has been 

developed by Lasswell. It puts: 1) to mobilize the hatred of the people against the enemy, 

represent the opposing nation as a menacing, murderous aggressor; represent the enemy as an 

obstacle to the realization of the cherished ideals and dreams of the nation as a whole, and of 

each constituent unit; it is through the elaboration of war aims that the obstructive role of the 

enemy becomes particularly evident; 2) to preserve friendly relations with an ally, the cardinal 

themes are our strenuous exertion in the prosecution of the war, and our hearty assent to the 

cherished war aims of the ally; 3) to win the friendship of a neutral, lead the neutral to identify 

his own interests with the defeat of our enemy: in addition to the ordinary devices, seek to draw 

the neutral into active co-operation in some non-military capacity; 4) to demoralize the enemy, 

substitute new hates for old. The edge of animosity may be somewhat blunted by direct 

counterstimulation, but diversion depends mainly upon spreading discouragement and 

instigating defeatism. The way is then paved for violent campaigns against allies, against the 

governing class, and among national minorities, against the unity of the state. 
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According to H. Lasswell, successful propaganda depends upon the adroit use of means 

under favourable conditions. A means is anything which the propagandist can manipulate; a 

condition is anything to which he must adapt. A propagandist can alter the organization of his 

activities, modify the streams of suggestion which he releases, and substitute one device of 

communication for another, but he must adjust himself to traditional prejudices, to certain 

objective facts of international life, and to the general tension level of the community.  

Key words: political propaganda, Harold Lasswell, theory, communication, public 

opinion. 

 

Постановка проблеми. Проблема політичної пропаганди сьогодні актуальна як 

ніколи. Це багато в чому пов’язано з гібридною війною між Росією та Україною, яка 

супроводжується нечуваною активізацією пропагандистської активності в ЗМІ цих 

країн. Роботи Г. Лассвелла, присвячені пропаганді, фактично ініціювали процес 

фундаментального наукового осмислення пропаганди як важливого інструмента 

політики та, безумовно, справили значний вплив на дослідження, присвячені 

формуванню громадської думки, масової комунікації і, звичайно, пропагандистським 

способам переконання мас. Нині теорія пропаганди Г. Лассвелла належить до 

класичних у цій галузі, але при цьому у вітчизняній політичній науці залишається 

недостатньо дослідженою. Це приводить до того, що розробки теорії пропаганди 

Г. Лассвеллом інтерпретують спрощено, помилково, спотворено та, в основному, на 

основі праць його західних дослідників. 

Виходячи з вищезазначеного, метою статті є дослідити особливості теорії 

політичної пропаганди Г. Лассвелла, розкрити її зміст та можливості використання як у 

теоретичній, так і в практичній площині. 

Аналіз публікацій. У вітчизняній політичній науці відсутні публікації, присвячені 

теорії політичної пропаганди Г. Лассвелла. Серед західних авторів, що вивчали наукову 

спадщину Г. Лассвелла, слід назвати Г. Алмонда, Д. Марвіка та В. Ашера. 

Виклад основного матеріалу. Затребуваність пропаганди в сучасному суспільстві 

Г. Лассвелл пов’язував з розвитком раціональності та свавілля модерного світу. «Цей 

світ є атомізованим, у ньому примхи відіграють більшу роль, ніж раніше, та внаслідок 

цього більше зусиль треба для координування та об’єднання». «Новим антидотом 

свавілля є пропаганда», – стверджував Г. Лассвелл. «Якщо маса буде вільна від 

ланцюгів заліза, вона має прийняти ланцюжки із срібла. Якщо вона не буде любити, 

поважати і слухатися, вона не повинна очікувати, що уникне спокуси» [5, р. 222].  

На думку американського вченого, пропаганда є поступкою схильностям 

сучасного світу до псевдораціоналізації, аргументування та жаги новин. Люди, що 

володіють словом, – письменники, репортери, видавці, лектори, викладачі, політики, – 

усі залучені до пропаганди, щоб посилити голос владних суб’єктів. Вовк пропаганди 

ховається в овечій шкурі розуму за допомогою властивих йому пасток [5, р. 221].  

«Оскільки влада розподілена та розсіяна, вона може бути більш успішно 

реалізована завдяки ілюзії, ніж примусу», – вказував Г. Лассвелл. Пропаганда має 

престиж, привабливість новизни та провокує ворожість збитих з пантелику. 

«Висвітлити механізм пропаганди означає розкрити таємні пружини соціальних явищ і 

піддати найсуворішій критиці панівні нині догми переваги, демократичності, чесності і 

святості індивідуальних думок. Вивчення пропаганди робитиме ясним багато чого з 

того, що до сього часу приховувалося в мороці, поки нарешті не стане абсолютно 

неможливим… заявити, що демократією (та, власне, усім суспільством) управляє 

невидимий інженер», – вважав вчений [5, р. 222]. Як бачимо, вивчаючи пропаганду, 

Г. Лассвелл прагнув, щоб суспільство було більш обізнане в тому, хто, як та з якою 

метою управляє та контролює його думки та поведінку. 
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У роботі «Теорія політичної пропаганди» (1927 р.) Г. Лассвелл стисло дає 

визначення пропаганди: «Пропаганда є управлінням колективними настановами через 

маніпуляцію значущими символами. Слово-настанова означає схильність діяти у 

відповідності з певними зразками оцінювання. Існування настанови не є безпосереднім 

даним досвіду, але є виведенням із знаків, що мають конвенціональне значення» [6, 

р. 627]. У праці «Техніка пропаганди в світовій війні» (1927 р.) Г. Лассвелл більше 

уваги приділяє розкриттю ролі символів у здійсненні пропаганди: «Пропаганда 

зводиться виключно до контролю громадської думки через значущі символи чи, – 

говорячи більш конкретно, але менш точно, – через розповіді, чутки, повідомлення, 

картини та інші форми соціальної комунікації» [5, р. 9].  

Значну роль Г. Лассвелл відводив формам комунікації, вважаючи, що для 

найбільш успішного впливу пропаганди вони мають відповідати специфіці аудиторії, 

на яку орієнтується пропагандист. «Найбільш практичний метод для пропагандиста 

полягає в тому, щоб виробити у себе звичку подумки ототожнювати себе з тими, на 

кого він хоче вплинути, і дослідити всі можливі підходи для заволодіння їх увагою», – 

вказував Г. Лассвелл [5, р. 210]. Крім форм комунікації, серед способів здійснення 

пропаганди він також виділяє носії навіювання – безкінечне розмаїття форм 

повідомлень, за допомогою яких навіювання пропагандиста можуть проникати у 

свідомість об’єктів пропаганди [5, р. 211]. Ця думка американського вченого є 

своєрідним прототипом відомої ідеї канадця Г. Маклюена: «Засіб передачі 

повідомлення сам є повідомленням» [1, с. 11].  

Г. Лассвелл наголошував на кардинальній важливості людей як засобів передачі 

повідомлень навіювання, оскільки найкращі показники управління поза безособовими 

агенціями мають персональні контакти [5, р. 212]. Не важко помітити у цьому 

твердженні зародок «теорії обмежених ефектів» масової комунікації Е. Катца та 

П. Лазарсфельда, яку вони сформулювали в книзі «Персональний вплив» [2]. Е. Катц та 

П. Лазарсфельд зазначали, що повідомлення мас-медіа впливають на лідерів 

громадської думки, а вже вони, своєю чергою, впливають на інших членів суспільства 

через міжособистісну комунікацію [2, р. 32–33].  

Важливо зазначити, що Г. Лассвелл був одним із засновників біхевіоризму, 

розглядаючи символи як стимули, на які має бути отримана реакція аудиторії. «Стратегія 

пропаганди, яка була сформульована в культурних термінах, може бути легко описана на 

мові «стимул – реакція». Перекладаючи на цю лексику, яка особливо зрозуміла небагатьом, 

пропагандист, можна сказати, зацікавлений примноженням тих стимулів, що найкраще 

розраховані викликати бажані реакції, та анулюванням тих стимулів, які, ймовірно, 

спровокують небажані реакції. У вираженні деякої речі в формі соціальної пропозиції 

завдання пропагандиста полягає в тому, щоб посилити всі пропозиції, які є сприятливими 

для відносин, що він бажає створювати та зміцнювати, і обмежити всі пропозиції, які є 

несприятливими для таких відносин», – стверджував Г. Лассвел [6, р. 630].  

Пропаганда як управління значущими символами припускає, на думку Г. Лассвелла, 

поширення насамперед політичних міфів і стереотипів. Політичний міф він визначає як 

сукупність соціальних переконань, які включають стійкі уявлення про ідеальний тип 

влади в рамках конкретного суспільного устрою. «Політичний міф містить в собі 

«фундаментальні припущення», що стосуються політичних питань. Він складається з 

символів, до яких вдаються не тільки з метою роз’яснення, а й виправдання специфічних 

практик влади» [4, р. 9]. Політичний міф – це не тільки «ірраціональне», вигадане, 

прийняте на віру аксіоматично, бездоказово. Г. Лассвелл вважає, що політичний міф 

реалізується в політичних доктринах та ідеологіях і відбивається в структурі політичної 

свідомості через такі поняття, як «креденда» і «міранда», у зв’язку з чим пропаганда 

завжди звернена як до розуму, так і до почуттів реципієнтів. «Креденда» (догмати віри) – 
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це сфера раціональної свідомості, більш відповідна політичним доктринам; це статути, 

конституції, декларації, договори, які звернені до розуму і забезпечують довіру до влади 

на когнітивному рівні. «Міранда»– це символи, які виражають ставлення і 

самоідентифікацію в політичному міфі. Їх функція полягає в тому, щоб викликати 

захоплення і ентузіазм, зміцнювати віру і почуття лояльності індивіда до влади. Вони не 

тільки викликають необхідні для існування даної соціальної структури емоції, але 

сприяють усвідомленню необхідності розділити ці емоції з іншими людьми. Міранда 

містить такі комунікативні засоби, як гасла, прапор, гімн, церемонії, демонстрації, народні 

герої та легенди про них [4, р. 10–11].  

Г. Лассвелл був піонером методe контент-аналізу, фактично винайшовши методологію 

якісного та кількісного аналізу будь-якої медіаінформації, у тому числі пропагандистських 

матеріалів. Серед основних питань контент-аналізу, важливих для ведення успішної 

пропаганди, він вважав такі: «Як можна контролювати вплив змісту повідомлень?» та «Як 

зміст впливає на аудиторію?», «Як аудиторія впливає на процес створення та передачі 

повідомлень?». Г. Лассвелл запропонував визначати ефективність змісту повідомлень через 

реакції аудиторії за такими п’ятьма позиціями: 1) увага; 2) розуміння; 3) задоволення; 

4) оцінка; 5) дія. У цьому контексті він вказував, що відповіді аудиторії дуже важливі, 

оскільки є частиною взаємодії членів суспільства [3, р. 80–81]. 

Практично не дослідженим у вітчизняній політичній науці залишається внесок 

Г. Лассвелла у вивчення політичної пропаганди у період військових дій між країнами, 

проте він є досить значним та цікавим.  

Пропаганда, за словами Г. Лассвелла, є одним із найбільш могутніх знарядь 

боротьби. Застосовуючись одночасно з іншими знаряддями війни, пропаганда 

«підриває основи військових та громадянських сил ворога та розчищає шлях залізному 

кулаку із людей та металу» [5, р. 214]. Пропаганда є «пасивним допоміжним знаряддям, 

головна функція якого полягає в тому, щоб знищити у ворога бажання боротьби, 

вселяючи зневіру, розчарування і суперечність» [5, р. 214]. 

«Успішність пропаганди залежить від спритного застосування засобів при 

сприятливих умовах», – зазначав Г. Лассвелл. «Засоби – це те, чим пропагандист може 

маніпулювати; умови – це те, до чого він повинен пристосовуватися. Пропагандист 

може видозмінювати організацію своєї діяльності, міняти потік навіюваних ним думок і 

замінювати один спосіб поширення цих думок іншим, але неодмінно повинен 

пристосовуватися до традиційних упереджень, до певних об’єктивних фактів 

міжнародного життя і до загального рівня напруженості спільноти» [5, р. 185]. 

Основними стратегічними цілями пропаганди під час війни, на думку засновника 

сучасної теорії пропаганди, мають бути: 1) збудження ненависті до ворога; 

2) підтримання дружніх відносин з союзниками, 3) збереження добрих відносин з 

нейтральними країнами і, якщо можливо, прагнення заручитися їх співробітництвом; 

4) деморалізація ворога. 

«Настільки великий супротив війні є з боку сучасних народів, що кожна війна 

повинна бути представлена в їх сприйнятті оборонною війною проти загрозливого, 

жорстокого агресора, – стверджував Г. Лассвел. – Не повинно бути ніякої двозначності, 

кого громадськість повинна ненавидіти. Війна не повинна бути пов’язана зі світовою 

системою управління міжнародними справами, ні з дурістю або зловмисністю всіх 

правлячих класів, але виключно з хижацькими інстинктами ворога… Для пробудження 

в народі ненависті до ворога пропагандист повинен подбати, щоб циркулювало все, що 

встановлює виняткову відповідальність ворога» [5, р. 47].  

Для реалізації першої мети Г. Лассвелл пропонував декілька методів пропагандистської 

діяльності: «Щоб викликати в народі ненависть проти ворога, зображайте противника 

жадібним і жорстоким призвідником війни. Зображайте ворога як перешкоду до досягнення 
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жаданих ідеалів і мрій всього народу в цілому і кожного складового його члена окремо. 

Ретельною розробкою цілей війни можна зробити цілком очевидною обструктивну роль 

ворога. Надавайте своєму супротивнику сатанинські якості: він ображає звичаї нації та її 

почуття самоповаги. А збуджена таким чином ненависть повинна підтримуватися 

запевненнями, що жадібний, жорстокий та сатанинськи налаштований ворог, що чинить 

усюди перешкоди, буде зрештою переможений» [5, р. 195]. 

За спостереженням Г. Лассвелла, саме віра у перемогу підтримує войовничий дух 

населення. Ворог може бути небезпечним, завзятим, сатанинськи злісним, – і якщо 

стане ясно, що він перемагає, то настрій багатьох груп населення зробиться 

неврівноваженим і почне падати. У такому випадку ненависть зневіреного народу може 

звернутися на новий об’єкт: народ може здобути таку злобу до правлячих класів 

власної країни або до союзників, що він просто перестане ненавидіти ворога, внаслідок 

чого войовничість його послабшає... Ілюзія перемоги має підтримуватися заради 

тісного зв’язку між силою і добром. Первісні, звичні ідеї залишаються незмінними і в 

сучасному житті: в силу цих ідей на битви дивляться як на випробування, яке має на 

меті довести, на чиїй стороні знаходяться правда і добро. Якщо ми виграємо, це 

значить – Бог за нас. Якщо ми зазнаємо поразки, це означає, що Бог був ймовірно на 

боці ворога. Схилитися перед необхідністю означає схилитися перед добром, якщо 

тільки сам всесвіт не є зло, або ж якщо поразка не може бути витлумачена як тимчасове 

нещастя, що наслане на нас за минулі гріхи або як очищення для майбутньої слави. 

Принаймні поразка потребує багатьох пояснень, тоді як перемога говорить сама за 

себе» [5, р. 102]. 

У рамках втілення другої стратегічної мети пропаганди Г. Лассвелл вважав, що 

«головним способом підтримки дружніх відносин з союзником мають бути наші 

напружені зусилля в справі продовження війни і вираження нашого щирого схвалення 

тих цілей війни, які переслідуються нашим союзником. Усе це може бути підкріплено 

виявленнями поваги до нього всіма способами внутрішньої пропаганди» [5, р. 196].  

Щодо здійснення третьої стратегічної мети пропаганди Г. Лассвелл стверджував: 

«Щоб оволодіти симпатіями нейтральної країни, змусьте нейтральну країну 

ототожнити власні інтереси з ураженням вашого ворога. На додаток до звичайних 

способів спробуйте втягнути нейтральну країну в будь-яку активну співпрацю з вами 

невійськового характеру. Якщо не вдасться нічого іншого, то підсильте пацифізм, 

зображуючи жахи війни і небажання ворога укласти мир, або ж посійте розбрати між 

двома нейтральними країнами» [5, р. 196]. 

«Для деморалізації ворога замініть ворожнечу його населення до вашої країни 

будь-якою новою ворожнечею»,– пропонував Г. Лассвелл для реалізації четвертої 

стратегічної мети пропаганди. «Гострота старої ненависті може бути до деякої міри 

пом’якшена прямими протизбуджувальними засобами, але головним чином така 

диверсія розрахована на те, щоб розвинути у противника занепад духу і заразити його 

пораженством. Тоді буде відкритий шлях для жорстокої кампанії проти його союзників, 

проти правлячих класів, а серед дрібних народностей  – проти єдності держави» [5, 

р. 196]. 

За Г. Лассвеллом, крім стратегічних існують і цілі пропаганди тактичного 

характеру, якими пропагандист має керуватися при різного роду впливах. Такими 

тактичними цілями можуть бути збудження специфічних інтересів в окремих груп 

населення, боротьба з розповсюдженням небажаних ідей, уникнення неправди, яка, 

вірогідно, буде суперечити досягненню стратегічної мети [5, р. 200]. 

Ефективна пропаганда за Г. Лассвеллом має бути всеосяжною в своїх закликах. 

Вона не повинна обділяти увагою жодного громадянина країни. Під її вплив мають 

потрапляти протестанти, католики, євреї, робітники, фінансисти, фермери, купці, 
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городяни та селяни, спортсмени та філософи, дільці, вчені, жінки та чоловіки, старі та 

молоді; до кожної можливої лінії розлому в країні прямо чи побічно має бути 

застосований пропагандистський прийом [5, р. 201].  

Досвідчений пропагандист спочатку знаходить ту частину суспільства, яка може 

бути чи стати найбільш співчутливою до інтересів, які він представляє; потім він має 

обрати аспекти цих інтересів, які краще за все відповідають схильностям певної 

публіки: потім він повинен репрезентувати ці аспекти у привабливий спосіб [5, р. 201].  

Пропагандистський матеріал має проникнути як в найбільш поверховий, так і в 

найбільш тонкий розум. У тих випадках, коли під час війни робилися примітивні 

передбачення перемоги, можна було заздалегідь сказати, що вони внесуть заспокоєння 

тільки в душі найбільш забобонних і легковірних верств населення, але що більш 

досвідчена та розмірковуюча частина суспільства не виявить ніякої реакції. Вона просто 

залишиться індиферентною та поблажливою. Тому немає ніякої небезпеки в змішанні 

елементів, спрямованих на неосвічену та інтелектуальну публіку [5, р. 201–202]. 

Вказуючи на необхідність нейтралізації небажаних ідей, Г. Лассвелл ставить 

проблему контрпропаганди. Будь-яка ідея, яку необхідно навіяти, має становити інтерес 

для будь-якої певної групи, але деякі навіювання мають бути спрямовані виключно на 

анулювання незручних ідей. Коли уряд намагається впливати на народ, що живе в 

межах очолюваної ним держави, то звичайно він має можливість контролювати засоби 

масової інформації. Але психологічні кордони ніколи не збігаються з географічними, і 

замовчування несприятливого повідомлення ніколи не буває повною мірою вигідно. 

Тому для урядів краще зводити небажані повідомлення до нуля, ніж їх приховувати від 

населення. Технічним прийомом для цього почасти є зміна сили враження, справленого 

на реципієнта тим чи іншим повідомленням. Ця сила може бути ослаблена 

розміщенням повідомлення на такому місці, яке не кидається в очі, з непомітним 

заголовком, або ж включенням його в інше повідомлення, з пропуском подробиць, або, 

нарешті, шляхом заперечування його «очевидцем» і цитатами, що викликають сумніви 

в правильності повідомлень. І навпаки: для поширення бажаних ідей можуть бути 

надані потрібним відомостями колонки, що впадають в очі, зроблені заголовки, що 

звертають на себе увагу, написані спеціальні статті, надані ґрунтовні подробиці, виразні 

підтвердження і нескінченні повторення [5, р. 202–203]. 

На практиці найпростіший спосіб анулювання невигідних повідомлень – це 

прийом компенсації. Сумні повідомлення про успіх ворога повинні бути врівноважені 

одночасним успіхом на нашому боці. Компенсація приймає іноді форму вказівки на те, 

що супротивнику доводиться так само погано, як і нам. Найбільш релевантним 

джерелом матеріалу для контрпропаганди є опозиційна преса всередині чужої країни. 

Негативні повідомлення можуть анулюватися також простим запереченням їх, але 

оборона тільки шляхом заперечення не може бути ефективною, якщо тривожні 

відомості вже поширилися. Звичайно захист досягається швидше шляхом визнання і 

дачі виправдовуючих пояснень, особливо якщо їх подати у формі контратаки. Значні 

втрати на фронті можуть бути покриті хвалькуватими натяками на великий план, що 

полягає в тому, щоб заманити ворога подалі від його бази постачання. Застосування 

отруйних газів може бути виправдане необхідністю покласти край жорстоким, 

протилежним почуттю гуманності і незаконним методам ведення війни, до яких 

вдавався ворог. Суспільство має бути заздалегідь підготовлене до сприйняття такої 

події, яка може спричинити небажані наслідки. Так, наприклад, «має бути заздалегідь 

дискредитований той авторитет, який повинен винести остаточний вирок, якщо цей 

вирок майже напевно не буде дружнім», – стверджував Г. Лассвелл [5, р. 203–204]. 

Публіку можна обережно підготувати до поганих відомостей, опублікувавши 

попередньо на підставі деяких фактів тривожне припущення, після чого стане 
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можливим повідомити найгірше. Таким чином може бути відвернена паніка, тому що 

процеси врахування майбутнього нададуть деякої стійкості розуму громадськості. 

Погані новини і небажана критика можна анулювати відволіканням від них уваги 

громадськості. «Таке відволікання здійснюється будь-яким раптовим сенсаційним 

повідомленням, що не має відношення до небажаного фокусу загального уваги», – 

зазначав засновник сучасної теорії пропаганди [5, р. 205]. 

Виходячи з аналізу пропаганди, американський вчений сформулював три тактичні 

принципи її успішного застосування: 1) мають розповсюджуватися такі повідомлення, 

які зможуть викликати інтерес певних груп; 2) мають обиратися такі повідомлення, які 

здатні анулювати небажані ідеї, які не можуть бути замовченні; 3) мають 

застосовуватися такі повідомлення, які не викличуть спростування до тих пір, поки 

мета пропаганди не буде реалізована; це також означає, що пропагандистські матеріали 

в одному контексті для однієї і тієї ж публіки не мають містити протиріччя [5, р. 208–

209]. У відповідності з цими принципами, як вважав Г. Лассвелл, «вдалий вибір 

матеріалу для пропаганди передбачає точне передбачення на лише найближчих 

результатів його розповсюдження, але також і протидій, які можуть бути ним 

викликані». Американський теоретик пропаганди, ілюструючи діяльність професійного 

пропагандиста, наводив слова із газети «Нью-Йорк»: «Для досвідченого пропагандиста 

громадська думка – це щось на кшталт посудини з водою, до якої вливаються фрази та 

думки як кислоти, причому заздалегідь відомо, яка має відбутися реакція» [5, р. 209]. 

Висновки. Г. Лассвелл є одним із засновників сучасної теорії пропаганди. Його 

внесок у дослідження політичної пропаганди визначається широтою та розмаїттям 

методологічного інструментарію, який ним успішно використовувався, та тими 

новаціями, що збагатили не лише теоретичне осмислення пропаганди, але й політичну 

науку в цілому. До новацій безумовно можна віднести структурно-функціональне 

осмислення пропаганди, впровадження методів контент-аналізу до вивчення 

пропагандистських матеріалів, осмислення ролі ефектів масової комунікації при 

здійсненні пропагандистського впливу та деяких психологічних аспектів успішності 

пропаганди. Дослідження пропаганди під час Першої світової війни Г. Лассвеллом 

надали практикам пропаганди безцінний матеріал щодо методів, технік та принципів 

ведення пропагандистської діяльності в умовах війни. 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 

 

УДК 32(477)(4-672) 

Сидорук Т. В. 

 

СХІДНА ЄВРОПА ЯК ПОЛЕ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ КОНФРОНТАЦІЇ  

МІЖ РОСІЄЮ І ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

 

Зроблено порівняльний аналіз геополітичних проектів, цілей та інструментів 

«м’якої» і «жорсткої» сили Європейського Союзу і Росії у Східній Європі. Доводиться, 

що хоча ЄС має у своєму розпорядженні більш широкий арсенал важелів впливу, йому 

бракує цілісної стратегії застосування власних інструментів, що особливо стосується 

політичного виміру. Росія ж поки що володіє необхідними важелями, щоб обмежувати 

вплив ЄС на трансформаційні процеси в державах регіону. 

Ключові слова: ЄС, Росія, Східна Європа, геополітика, Східне партнерство, вплив. 

 

Сидорук Т. В. Восточная Европа как поле геополитической конфронтации между 

Россией и Европейским Союзом. 

Сделан сравнительный анализ геополитических проектов, целей и инструментов 

«мягкой» и «жесткой» силы Европейского Союза и России в Восточной Европе. 

Доказывается, что хотя ЕС располагает более широким арсеналом рычагов влияния, 

ему не хватает целостной стратегии применения собственных инструментов, что 

особенно касается политического измерения. Россия же пока обладает необходимыми 

рычагами, чтобы ограничивать влияние ЕС на трансформационные процессы в 

государствах региона.  

Ключевые слова: ЕС, Россия, Восточная Европа, геополитика, Восточное 

партнерство, влияние. 

 

Sydoruk T. V. Eastern Europe as a field of geopolitical confrontation between Russia 

and the European Union. 

A comparative analysis of geopolitical projects, objectives and instruments of “soft” and 

“hard” power of the European Union and Russia in Eastern Europe was made. The article 

argues that Moscow implements an active policy to hold Eastern Europe within its own 

sphere of influence, while the EU continues to pursue technocratic strategy towards the 

region’s states, based upon their gradual political and economic alignment with the EU 

without aspirations for the accession. The main “weak link” of the EU strategy is that EU, 

unlike Russia, follows more technocratic/bureaucratic approach and gives less attention to 

the political dimension. Furthermore, the EU wills less to provide benefits, privileges or use 

coercion, than Russia. Implementing the European Neighbourhood Policy / Eastern 

Partnership, the EU does not take into account the alternative bias in the region and the 

“pain points” that make the Eastern European countries open to Russian influence. 

Thus Russia still possesses considerable “soft” and “hard” levers that limit the EU 

impact on the transformation processes in the region’s countries. The historical and cultural 

proximity of Eastern European countries and Russia, the large Russian minorities in those 

states, Russian language, post-Soviet nostalgia, the Russian Orthodox Church, the interests of 

the political and business elite (Russia’s ”soft power”) and energy wars, economic blockades, 

existence of demarcated borders and the presence of Russian military bases (Russia’s “hard 

power”) in the EU’s Eastern neighbourhood do not only ensure the safety of Russian 

influence in the region, but also create problems for European security. That is why the 
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European Union is directly interested in minimising the Russian influence on Eastern Europe. 

The author believes that helping them to “increase” their independence and to realise vital 

internal reforms will be the best way. 

Key words: EU, Russia, Eastern Europe, geopolitics, Eastern Partnership, impact. 

 

З кінця 2013 р. Східна Європа після років незначної зацікавленості Європейського 

Союзу у тому, що відбувається за його східними кордонами, що дало підстави 

Д. П. Янковському і П. Свєжаку влучно назвати її «небажаною дитиною» для багатьох 

західних держав [1, с. 54], знову опинилася в центрі уваги європейських столиць, якої 

не було, мабуть, з часу російсько-грузинської війни 2008 р. Третій саміт Східного 

партнерства, що проходив у Вільнюсі 28–29 листопада 2013 р., з погляду геополітики 

став болючою поразкою Європейського Союзу і досі не до кінця зрозумілою 

перемогою Росії у Східній Європі. Як вказував Дж. Шерр, рішення українського уряду 

від 21 листопада 2013  р., згідно з яким було призупинено процес підготовки до 

підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, стало «перемогою для всіх, 

хто вважає, що Європа закінчується на кордоні з Україною» [9]. Однак український 

«євромайдан» і події, які за ним послідували, поставили під сумнів такий висновок, 

залишивши принаймні відкритим питання про цивілізаційне майбутнє України й, 

можливо, усієї пострадянської Східної Європи. 

Саміт у Вільнюсі в багатьох аспектах виявився переломним. Україна, геополітично 

ключова держава регіону, більша (за кількістю населення й ВВП) від решти п’яти країн 

Східного партнерства разом узятих, зняла з повістки дня угоду про асоціацію з ЄС. Це 

викликало потужні суспільні протести з трагічними і досі важко передбачуваними 

наслідками. Схоже, 2014–2015 рр. стануть роками глибоких політичних струсів у 

Східній Європі, вирішальними для вибору Києва, Кишинева, можливо, Тбілісі, які 

сьогодні є полем конфронтації за долю нової Східної Європи. 

Хоча Росія й не бере участі в Східному партнерстві, вона виразно вплинула на 

порядок денний саміту у Вільнюсі. Частково успішна кампанія РФ із саботування 

процесу асоціації ЄС із його східними сусідами виникла, схоже, з побоювань, що йде 

поступова невідворотна експансія ЄС на російські «канонічні території» [1, с. 61]. 

Російська влада продемонструвала можливості свого впливу у стосунку до 

євросоюзівських потуг України і Вірменії, нав’язуючи водночас власний інтеграційний 

проект. Ретельно продуманий пакет заходів мав наслідком кардинальну зміну у 

зовнішньополітичному курсі Вірменії, зокрема її рішення про вступ до Митного союзу 

у вересні 2013 р. попри попередню підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, 

і, нарешті, «вільнюську» відмову України від такого кроку. 

Об’єднана Європа до цього часу не дуже хотіла розмовляти з Росією геополітичною 

мовою і ніколи не визнавала публічно геополітичного суперництва з Москвою у Східній 

Європі. Натомість вона покладалася на свій нормативний вплив та різні технократичні 

проекти. Однак сьогодні волею-неволею ЄС виявився втягнутим у геополітичну боротьбу 

і, як видається, у цій ситуації від позиції Європейського Союзу, його готовності й 

рішучості сприймати Росію (і Україну) такими, як вони є, й відповідно до цього 

вибудовувати свою політику залежить не лише ефективність спільної зовнішньої 

політики ЄС, майбутнє Східного партнерства, а й багато в чому – розширення простору 

демократії, верховенства права та економічних свобод на європейському континенті. 

Зважаючи на зазначене, актуальним питанням є аналіз основних аспектів міжнародної 

конкуренції за вплив у Східній Європі між Росією і ЄС, їхніх цілей, застосовуваних 

засобів і можливих сценаріїв майбутнього, що і є метою цієї статті. 

Під Східною Європою маються на увазі шість країн, об’єднаних під егідою 

програми ЄС «Східне партнерство» – Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, 
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Азербайджан. Паралельна зацікавленість Європейського Союзу і Росії у співпраці з 

ними, тісні зв’язки цих держав і з Росією, і з ЄС, спільна історія в складі СРСР, роль 

країн, які забезпечують енергетичну і транспортну комунікацію з ЄС, а також 

імперативна необхідність враховувати позиції і ЄС, і Росії при проведенні зовнішньої 

політики – це ті чинники, які дають підстави розглядати ці держави як простір 

«спільного сусідства» згаданих двох суб’єктів, ускладнюють вибір стратегічних 

сценаріїв їх подальшого розвитку і лежать в основі міжнародної конкуренції за вплив у 

цьому регіоні.  

Упродовж 1990-х рр. Росія вважалася безперечним лідером у пострадянському 

просторі, а Європейський Союз не проявляв істотного інтересу до стану справ у регіоні. 

Однак розширення 2004 р. змінило ситуацію, і ЄС постав перед потребою вироблення 

власної далекоглядної політики щодо нових сусідів у Східній Європі, що призвело до 

запуску Європейської політики сусідства (далі – ЄПС) в 2003–2004 рр., а згодом – 

Східного партнерства у 2009 р. Росія відмовилась від участі в ЄПС, однією з головних 

причин чого був факт, що вона розроблялась без причетності з її боку і при цьому 

пострадянські держави-адресати ЄПС розглядались як об’єкт політики ЄС [3, с. 86]. 

Відтоді Європейський Союз і Росія стали конкурентами у просторі спільного сусідства 

в ситуації, де вибір між конкуруючими альтернативами повинен бути зроблений у 

довгостроковій перспективі [14, с. 178]. Запроваджуючи концепцію ЄПС, 

Європейський Союз проник у регіон, який Росія розглядає як сферу її життєво 

важливих національних інтересів, власну «канонічну територію». Відтак у 

пострадянській Східній Європі сформувався простір міжнародної конкуренції за вплив 

між двома центрами сили – європейським і російським, де «європейське сусідство» у 

сенсі Європейської політики сусідства / Східного партнерства накладається на 

російське «близьке зарубіжжя». 

На початку ХХІ ст. у Росії прийнято низку основоположних документів, які чітко 

визначили курс РФ на відновлення і зміцнення її лідерства в СНД як зоні її 

«привілейованих інтересів» (Морська доктрина РФ на період до 2020 р. (2001 р.); 

Концепція участі РФ у сприянні міжнародному розвитку (2007 р.); Стратегія 

національної безпеки РФ до 2020 р. (2009 р.); Воєнна доктрина РФ (2010 р.); Концепція 

зовнішньої політики РФ (2008 р., 2013 р.) та ін., див. [5]). Якісна зміна в російському 

підході до міжнародних відносин, у тому числі взаємин з «близьким зарубіжжям», 

найбільш помітна в Концепції зовнішньої політики Росії 2008 р. Немає жодного 

сумніву в тому, що ініціативи з поглиблення інтеграційних процесів на 

пострадянському просторі після 2008 р. (Митний союз у 2010 р., Єдиний економічний 

простір у 2012 р., плани щодо створення Євразійського Союзу у 2015 р.) були 

відповіддю на започаткування Східного партнерства ЄС. Хоча програма не була 

вигадана проти Росії, більше того, вона була сконструйована таким чином, щоб 

уникнути конфронтації з Росією, виявилося, що будь-яка євросоюзівська активність у 

Східній Європі сприймається Москвою вороже. У наступній Концепції зовнішньої 

політики Росії, прийнятій у лютому 2013 р., особливо підкреслюється важливість 

реінтеграції простору СНД, посилення впливу РФ у ньому, залучення України до 

чинних і нових інтеграційних проектів, що постулюється як ключові регіональні 

пріоритети Росії. 

Факт, що і ЄС, і Росія діють у Східній Європі з різними мотивами, цілями і 

засобами, неминуче призводить до помітної напруги або навіть більш чи менш 

серйозних проблем у їх двосторонніх відносинах. При цьому конкуренція між 

Брюсселем і Москвою за держави Східної Європи є виразно асиметричною. Брюссель 

виступає за їх «прив’язку» до ЄС, але виключає повномасштабну інтеграцію, він бачить 

місце країн регіону тільки «по сусідству» з об’єднаною Європою, а за уявленнями Росії 
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їх місце – у спільному євразійському політичному, економічному та соціокультурному 

просторі з центром у Москві. 

Підхід ЄС щодо східних сусідів випливає, по-перше, з міркувань безпеки, 

сприяння належному врядуванню, демократії та економічному розвитку на його 

околицях. Стійка інтеграція сусідів до норм і правил об’єднаної Європи створить 

більше взаємозалежності і, як результат, стабільності. Зниження міграційного тиску, 

підвищення потенціалу в боротьбі з транскордонною організованою злочинністю, прямі 

інвестиції та нові ринки для товарів ЄС – ось набір чинників, які зумовлюють 

прагматичний інтерес ЄС у цьому регіоні. По-друге, політика ЄС у Східній Європі 

пов’язана з його прагненням зміцнення своєї ролі як впливового гравця на міжнародній 

арені, у чому стабілізація сусідніх регіонів є найліпшим індикатором [14, с. 184]. 

Політика Росії щодо держав Східної Європи зумовлена відмінними міркуваннями. 

По-перше, РФ прагне бути одним із центрів сили у мультиполярному світі, і лише 

інтеграція пострадянського простору під її егідою може зробити її сильним 

міжнародним полюсом. Після розпаду Радянського Союзу Росія була ініціатором 

численних інтеграційних ініціатив на пострадянському просторі, але до них не вдалося 

надійно залучити Україну, Молдову та Грузію. Так, у 2003 р. РФ ініціювала створення 

Єдиного економічного простору за участю Росії, України, Білорусі й Казахстану, який 

передбачав формування митного союзу з наднаціональними структурами, однак 

Україна не сприйняла цієї ідеї. Численні амбітні, але невдалі спроби пострадянської 

інтеграції викликали у сторонніх спостерігачів відчуття втоми і скепсису. І лише 

створення Митного союзу ЄврАзЕС за участю Росії, Білорусі та Казахстану і плани 

його трансформації у Євразійський економічний союз змінили ситуацію. Попри слабку 

економічну базу, угруповання має жорсткішу організаційну структуру, ніж його 

попередники, і проект фактично реалізується. Більше того, Росія розглядає його як 

інструмент реінтеграції пострадянського простору включно з країнами, що належать до 

східного сусідства ЄС, і передусім Україною. 

По-друге, обґрунтування російської політики щодо держав «близького зарубіжжя» 

значною мірою має відношення до легітимації та збереження політичного режиму, 

створеного В. Путіним. З цього погляду Росія не зацікавлена в появі демократичних і 

процвітаючих сусідів, особливо з числа колишніх радянських республік. Адже будь-яка 

країна в регіоні зі стабільними демократичними інституціями, підкріпленими 

економічним зростанням і високим рівнем життя населення, може підірвати нинішній 

режим у Росії. Російська реакція на Помаранчеву революцію в Україні і на бажання 

підписання Угоди про асоціацію України з ЄС підтверджує цю тезу. 

По-третє, Москва боїться модернізації у країнах Східної Європи. Адже можливим 

є такий сценарій, коли в них будуть втілені європейські норми, і російські товари 

стануть там неконкурентними. Саме так сталося в Центрально-Східній Європі: Росія 

втратила ці ринки. 

Отже, на відміну від політики ЄС, яка спрямована на сприяння демократії, втілення 

верховенства права, ефективного управління і лібералізації ринків східних сусідів, 

політика Росії має на меті збереження і навіть збільшення свого впливу на 

пострадянському просторі [15, с. 22]. Якщо підхід ЄС до відносин із східноєвропейськими 

країнами вписується у рамки європейського регіоналізму і має функціональну та 

технократичну природу, то Росія визначає ці відносини радше у термінах геополітики. 

Брюссель цікавить передусім внутрішня стабільність та дієздатність адміністративних 

систем сусідніх країн, тоді як Москву – їхня зовнішньополітична орієнтація [8, с. 37]. 

Якщо ЄС зацікавлений у поступовій європеїзації держав Східної Європи й підтримці 

процесу реформ, то Росія в основному підтримує наявний стан справ, при якому реформи 

не проводяться або проводяться із затримкою. 
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Інструменти реалізації політики Європейського Союзу і Росії щодо їхнього 

спільного сусідського простору так само різняться, як і їхні цілі. У той час як Європа, 

вочевидь, «сидить склавши руки» і покладається на те, що К. Більдт назвав 

«магнетизмом» європейської моделі [цит. за: 13, с. 27], Росія, яка, як вважається, не має 

особливо великого досвіду в частині застосування «м’якої сили» (поняття вживається 

за визначенням його автора Дж. Ная: «м’яка сила» (soft power) – це здатність 

отримувати бажаний результат більше через привабливість чи залучення, ніж через 

примус або санкції» [див. 12, с. 21]), навчилася ефективно використовувати силу 

стимулів. 

Російська Федерація пропонує своїм сусідам із простору СНД прості конкретні 

переваги, такі, як відкриті ринки праці, дешева енергія, членство у багатосторонніх 

організаціях, кредити тощо, у той час як при проведенні переговорів із ЄС уряди 

східноєвропейських держав потрапляють у заплутані бюрократичні лабіринти 

Європейської політики сусідства, Східного партнерства, Європейського інструменту 

сусідства і партнерства, Європейського інвестиційного фонду тощо. Перефразовуючи 

експерта по регіону Східної Європи Д. Лінча, «коли Росія робить вам пропозицію, ви не 

зможете від неї відмовитись, у той час, коли ЄС робить вам пропозицію, ви не можете її 

зрозуміти» [11, с. 20]. 

Політика ЄС у Східній Європі – ЄПС та Східне партнерство – становлять собою 

суміш таких інструментів, як угоди про асоціацію, зони вільної торгівлі, лібералізація 

візового режиму, обумовленість, технічна, експертна та фінансова допомога урядам, 

моніторинг виконання зобов’язань, допомога громадянському суспільству (наприклад, 

створення європейських інформаційних центрів) тощо. Перевага підходу ЄС полягає у 

його прозорості і високому ступені передбачуваності, однак такий 

бюрократичний/технократичний підхід має й суттєві слабкі сторони. Небажання ЄС 

поставити перспективу членства у порядок денний або принаймні зробити перспективу 

безвізового режиму гідною довіри східних сусідів створює у їх громадян образ 

об’єднаної Європи як привабливої, але недосяжної [14, с. 186]. Таким чином, 

Європейському Союзу явно бракує трансформативної сили для сприяння трансформації 

східноєвропейських держав за своїм зразком. 

Стратегія Росії полягає у протидії впливу Європейського Союзу в Східній Європі, 

представляючи себе як альтернативну модель. На відміну від ЄС, Росія завжди мала 

видимі і сильні позиції в державах «близького зарубіжжя». «М’яка сила» Росії у 

Східній Європі базується на історичній та культурній близькості, наявності російських 

меншин у сусідніх країнах, російській мові, пострадянській ностальгії та силі 

Російської православної церкви [13, с. 29]. Етнічні росіяни становлять 17,3 % населення 

в Україні, 11,4 % – у Білорусі і 9,4 % – у Молдові [13, с. 29]. Кількість носіїв російської 

мови в державах Східної Європи навіть перевищує кількість етнічних росіян. 

Наприклад, в Україні за даними перепису населення 2001 р. російську мову вважали 

рідною 29,6 % громадян різних національностей [6, с. 509]. Близько 80 % білорусів 

належать до Білоруської православної церкви, 37 % українців – до Української 

православної церкви (Московський патріархат), і в Молдові 75 % – до Молдавської 

православної церкви. Усі ці церкви є підпорядкованими Російській православній церкві 

[13, с. 29]. Україна і Білорусь залишаються частиною російського музичного та 

мистецького простору, а Київ є одним із найбільших центрів російськомовної музичної 

поп-індустрії. Російське пропагандистське кіно, яке масово знімають на державне 

замовлення, заполонило екрани українських і білоруських кінотеатрів, а телесеріали – 

заволоділи увагою телеглядачів. Крім того, від 2007 р. у Концепції зовнішньої політики 

РФ передбачено відносно новий напрям – «гуманітарний вимір» зовнішньої політики, 

який є сумішшю несилових та неекономічних засобів – додаток до мілітарної й 
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економічної сили Кремля: просування власної культури і науки, промоція «Русского 

мира», «суверенної демократії» та «захисту прав співвітчизників за кордоном» [5]. 

Варто також відзначити, що російський вплив у «близькому зарубіжжі» 

ґрунтується не тільки на історичних, культурних, мовних чи суспільних зв’язках, а й на 

інтересах національних політичних та бізнесових еліт. Російський капітал значною 

мірою гарантує реалізацію російських інтересів у державах регіону, в той час як 

національні бізнес-адміністративні групи, орієнтовані на зв’язки з Росією, служать 

політичними лобістами цих інтересів [14, с. 191]. 

Отже, Росія реалізує активну політику з метою утримання країн Східної Європи у 

своїй сфері впливу, в той час як ЄС продовжує проводити технократичну стратегію 

щодо держав регіону, суть якої полягає у поступовому політичному та економічному 

вирівнюванні їх із ЄС без виразних надій на фактичне приєднання і вагомих та 

однозначних стимулів. У ситуації, коли громадськість цих держав дуже мало знає про 

переваги інтеграції з ЄС та поширеності песимізму щодо можливості її реалізації, Росія 

має більше можливостей для збереження свого впливу. У багатьох відношеннях вона є 

ближчою і зрозумілішою для спільних сусідів, ніж ЄС, що пов’язано з мовною 

ситуацією, єдиним інформаційним простором, подібністю менталітету, вільним рухом 

через кордони для громадян (на тлі тих труднощів, які виникають, коли вони бажають 

отримати шенгенську візу) тощо. Тому можна погодитись із Е. Вільсоном та 

Н. Попеску, що, реалізовуючи свою східну політику, ЄС з кожним роком «втрачає 

ґрунт» [13, с. 47]. 

На нашу думку, основна «слабка ланка» стратегії ЄС полягає в тому, що він, на 

відміну від Росії, дотримується більше технократичного/бюрократичного підходу і 

меншу увагу приділяє політичному виміру. Крім того, ЄС меншою мірою готовий 

надати пільги, преференції або використовувати примус, ніж Росія. Реалізуючи ЄПС, 

ЄС недостатньо враховує існування альтернативної моделі тяжіння в регіоні та 

«больові точки», які залишають країни Східної Європи відкритими для російського 

впливу – видається, що до різкого розвороту України у бік Росії напередодні 

Вільнюського саміту не був готовий ніхто в Брюсселі, Берліні і навіть Варшаві, тому 

Європа виявилась шокованою і розгубленою. На відміну від країн ЦСЄ та Західних 

Балкан, Україна та інші країни Східної Європи – не «порожній простір», щойно 

позбавлений комуністичного впливу, а зона особливих російських інтересів. З огляду 

на це, ЄС потребує корекції і доповнення своєї політики інструментами, які зроблять 

його більш видимим і зрозумілим для громадян відповідних держав. Європа може 

багато зробити як на міжурядовому рівні, так і на рівні міжлюдських контактів. Це 

може бути реалізовано шляхом зосередження більшої уваги на порядку денному 

відносин із країнами Східної Європи, запровадження нових інституційних каналів для 

співпраці та каналів соціалізації. У цьому сенсі найбільш ефективним шляхом для 

поліпшення іміджу Євросоюзу на східних околицях може стати лібералізація його 

візової політики, що сприятиме європеїзації майбутніх еліт східних сусідів та 

забезпечить економічні вигоди як для ЄС, так і для його сусідів. Вплив ЄС може стати 

відчутнішим і через матеріальну й фінансову допомогу в програмах регіонального 

розвитку та інфраструктурних проектах. ЄС може також віднайти нові способи 

підтримки свободи ЗМІ, зокрема сприяти розвитку мережі вільних ЗМІ в регіоні. І це не 

буде виразом благородного альтруїзму з боку ЄС, а свідченням розуміння принципових 

і далекоглядних власних інтересів. 

Крім «м’якої сили», Росія має потенціал для активного використання більш 

агресивних інструментів – «жорсткої сили» (hard power) для впливу на прийняття 

рішень у країнах Східної Європи. Він пов’язаний, по-перше, з розміщенням російських 

військових баз у всіх шести країнах Східного партнерства, по-друге, їх енергетичною 
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залежністю від Росії і загрозою використання останньою енергетичного шантажу, по-

третє, можливістю застосування Росією економічного тиску у вигляді санкцій, ембарго, 

блокад, і, нарешті, незавершеністю демаркації міждержавних кордонів. 

Російська та європейська «жорсткі сили» на просторі Східної Європи не 

збалансовані [13, с. 39]. У той час, коли Росія, як і раніше, має претензії до статусу 

наддержави через свою військову міць і контроль величезних обсягів стратегічних 

енергетичних ресурсів (які вона активно використовує для реалізації своїх 

зовнішньополітичних завдань), ЄС демонструє байдужість до використання силових 

засобів для здійснення свого впливу. Москва має великий досвід у частині 

використання «жорсткої сили» як у військовій, так і в економічній сферах. 

Європейський Союз же з часу свого створення був натхненний ідеєю, що мирні 

відносини між державами повинні базуватись не на балансі сил, а на економічній 

взаємозалежності, верховенстві права і наднаціональному управлінні [13, с. 39]. Як 

зазначає Р. Каґан, європейську стратегічну культуру творять наголос на перемовинах, 

дипломатії, торгових зв’язках, пріоритет міжнародного права над використанням 

військової сили, пряника над батогом [2, с. 49]. Колишній міністр закордонних справ 

Німеччини Й. Фішер так сформулював цю думку: «Суттю європейської політики після 

1945 р. була і надалі є відмова від силових принципів і панівних амбіцій окремих 

держав, що виникли як наслідок Вестфальського миру1648 р.» [цит. за: 2, с. 49]. 

Р. Каґан зазначає, що саме відмова від військової сили як знаряддя міжнародних 

відносин спричинилася до такого «дива», як європейська інтеграція. Дипломатія, 

переговори, економічні зв’язки, політичний діалог, заохочення на противагу 

покаранню, компроміс на противагу конфронтації, повільний, однак, щоденний поступ, 

приборкання амбіцій – ось шляхи досягнення франко-німецької згоди, які уможливили 

європейську інтеграцію [2, с. 52–53]. «Геній батьків-засновників», – пояснює колишній 

президент Європейської Комісії Р. Проді, – «полягає у перетворенні надмірних 

політичних амбіцій… у низку конкретних детальних рішень. Такий непрямий підхід 

уможливив подальші дії. Зближення відбувалось поступово. Від конфронтації ми 

перейшли до готовності до співпраці в економічній сфері, а потім і до інтеграції» [4, 

с. 44]. 

Цей підхід спрацював у Західній Європі, а згодом сприяв приєднанню до 

Європейського Союзу і держав ЦСЄ. Сьогодні ж чимало європейців вважає, що його 

застосування доцільне й у відносинах із сусідами ЄС з метою їх поступової 

європеїзації, до того ж меншим коштом, ніж застосування жорстких засобів впливу. Із 

зазначеного зрозуміло, чому «батіг» відіграє набагато меншу роль у політиці ЄС щодо 

його сусідів, ніж «пряник». 

У випадку ж з Росією акценти розставлені дещо по-іншому. Без сумнівів, 

поворотним моментом у політиці Росії щодо Східної Європи стала війна з Грузією 

2008 р. та визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії. Цей конфлікт підтвердив, 

що Росія встановила свої «червоні лінії» у Східній Європі і вважає, що ці території 

знаходяться в межах її «зони привілейованих інтересів» (термін, використаний 

тодішнім президентом РФ. Д. Мєдвєдєвим наприкінці серпня 2008 р.) [10, с. 50]. 

Широкий спектр «жорстких» засобів впливу, використовуваних Росією, 

демонструє її рішучість у досягненні своїх зовнішньополітичних цілей, але одночасно 

показує слабкість цієї країни. Так, війна в Грузії у 2008 р., агресія та військова 

інтервенція Росії в Україні 2014 р. стали свідченням того, що інші форми впливу – 

економічний, політичний, ідеологічний – не спрацювали. Більше того, російські 

ембарго, блокади, енергетичний шантаж та військові втручання можуть забезпечувати 

реалізацію інтересів РФ у короткостроковій перспективі, у той час як у довгостроковій 

перспективі їх дієвість зменшуватиметься. Борючись із європейськими прагненнями 
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українців, Росія, як показують соцдослідження, спричинила зростання антиросійських 

настроїв та зміцнила проєвропейські [1, с. 61]. Тож видимі успіхи не обов’язково є 

довготерміновим зміцненням позицій Москви у ключовому для неї регіоні. Можна 

погодитись із думкою О. Осіци, що в довшій перспективі те, що робить сьогодні 

російська влада, позбавлене сенсу і лише шкодить їй [7, с. 44]. Але навіть при тому, що 

російська «жорстка сила» має свої межі, сьогодні вона надає реального впливу Кремлю 

у регіоні Східної Європи, якого Європейському Союзу катастрофічно бракує. 

Існування цих проблем підриває потенціал європеїзаційного впливу ЄС в країнах 

Східного партнерства. Енергетичні війни, економічні блокади, недемарковані кордони і 

присутність російських військових баз створюють проблеми для європейської безпеки і 

підривають можливості ЄС у забезпеченні стабільності та сприянні реформам у регіоні. 

Тому Європейський Союз має безпосередній інтерес до мінімізації впливу Росії в 

країнах Східного партнерства. Погоджуючись із Е. Вільсоном та Н. Попеску, вважаємо, 

що кращим способом цього буде допомогти їм «нарощувати» свою незалежність і 

чинити опір спробам Росії зазіхнути на їх суверенітет [13, с. 51]. 

У будь-якому разі Східна Європа має бути місцем, де будуть поєднані інструменти 

політики безпеки та модернізації. Досі ЄС обходив теми безпеки і заморожених 

конфліктів у східному сусідстві. Програма Східного партнерства була сконструйована 

таким чином, щоб оминути ці рифи, бо в ЄС були переконані, що ці проблеми не можна 

розв’язати дипломатичними методами, натомість вони ослабнуть за умови позитивних 

соціальних та економічних змін. Але ми бачимо, що це не так. Використовуючи 

проблему Нагірного Карабаху, Росія змусила Вірменію відмовитись від підписання 

угоди про асоціацію з ЄС. Більше того, Росія анексувала Крим, що засигналізувало про 

наміри Москви розширити свою сферу впливу у Східній Європі. Подальші дії РФ щодо 

дестабілізації ситуації на українському Сході та Півдні, агресія та військова інтервенція 

Кремля проти України поставили на порядок денний питання збереження політичного 

устрою Української держави й територіальної цілісності країни загалом. До того ж дії 

Росії становлять серйозний виклик основним принципам сучасного світового порядку, 

таким, як суверенітет і невтручання. 

Нинішня конфронтація між Росією і Заходом через Україну має не тільки 

геополітичне значення, вона доленосна і для європейської безпеки. Якщо ЄС не 

використає сьогодні своєї економічної ваги для забезпечення суверенітету і європеїзації 

України, його можуть очікувати перманентна політична нестабільність та збройні 

конфлікти на східних кордонах у майбутньому. На нашу думку, попри небажання ЄС 

говорити геополітичною мовою з Москвою, зіткнення з Росією неминуче, якщо він 

справді бажає сприяти демократизації, економічній модернізації і поступовій інтеграції 

країн Східної Європи до нього, бо це прямо суперечить російським інтересам у регіоні, 

який вона вважає своєю «канонічною територією». Очевидно також, що необхідно 

поглибити діалог у галузі політики безпеки з країнами Східного партнерства як у 

багатосторонньому, так і двосторонньому форматі з огляду на реалістичні сценарії 

розвитку подій у Східній Європі. 
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УДК 327 

Гарат Р. М. 

 

ЕВОЛЮЦІЯ СТРАТЕГІЇ ВІДНОСИН  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА РОСІЇ  

 

У статті обґрунтовується, що однією з можливостей повернути відносини РФ 

та ЄС у цивілізоване русло є припинення російської агресії в Україні; ув’язка з 

пріоритетами партнерів, такими, як енергетика, енергетична безпека, 

енергоефективність; прив’язка до проектів; розуміння того, що повільне просування 

може бути більш надійним способом перейти згодом до більш масштабних проектів; 

врахування досвіду досягнення цілей, зокрема співпраці ЄС і Росії в різних міжнародних 

інститутах. 

Ключові слова: Європейський Союз, Україна, Російська Федерація, стратегія 

відносин, дорожня карта, модернізація. 

 

Гарат Р. М. Эволюция стратегии отношений Европейского Союза и России. 

В статье обосновывается, что одной из возможностей сделать отношения РФ и 

ЕС более эффективными является прекращение российской стратегии в Украине; 
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увязка с приоритетами партнеров, такими, как энергетика, энергетическая 

безопасность, энергоэффективность; привязка к проектам; понимание того, что 

медленное продвижение может быть более надежным способом перейти 

впоследствии к более масштабным проектам; учет опыта достижения целей, в 

частности сотрудничества ЕС и России в различных международных институтах. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Украина, Европейский Союз, стратегия 

отношений, дорожная карта, модернизация. 

 

Garat R. M. The evolution of strategies of relations between the European Union and 

Russia. 

The article substantiates the following options to make the relations between Russia and 

the EU more effective: (1) alignment with the priorities of partners, such as energy, energy 

security, energy efficiency, (2) binding to the Project, (3) an understanding that slow progress 

can be a more reliable way to go later to larger projects, (4) the use of successful projects in 

Russia and the EU member countries as a foundation on which one can construct a 

modernization partnership between the EU and Russia, (5) accounting practices achieve the 

objectives, in particular cooperation between the EU and Russia in various international 

institutions. 

Despite active research of the European integration processes carried out in Ukraine, 

the relations between the EU and Russia have not become an issue for special scientific 

studies. Thus, this article aims at analyzing the dynamics of the process of development and 

implementation of the strategy of relations between the European Union and the Russian 

Federation in the context of Russia’s military aggression in Ukraine. 

According to the “Geostrategy” analysts, at present there are several scenarios of 

development of the situation with the EU sanctions against Russia. The first scenario: Russia 

moves on to an open phase of the conflict in Ukraine and, as a result, faces a still tougher 

reaction on the part of Europe and the USA; the second: Russia freezes the situation in the 

East of Ukraine, what leads to further disintegration of the EU position on Ukraine (conflict 

freezing means the West will get gradually tired of the Ukrainian issue, with lack of any 

additional arguments in favour of keeping or increasing the sanctions and with the EU 

wishing more and more to forget as soon as possible the trouble related to Russia’s policy 

regarding Ukraine); the third: Russia makes a deal with Western countries and agrees to stop 

destabilizing the situation in the East of Ukraine in exchange for the Crimea [21]. So the 

European position regarding Russia may be articulated in the following way: pressure on 

Russia by means of sanctions is necessary but one should also leave options for diplomacy.  

Key words: European Union, Ukraine, Russian Federation, strategy of relations, road 

map, modernization. 

 

Європейський Союз та Російська Федерація тривалий час були найважливішими 

партнерами у сфері економіки, енергетики, внутрішніх та зовнішніх аспектів безпеки. 

Товарообіг між Росією і країнами ЄС перевищував 200 млрд євро на рік, а Росія 

утримувала за собою позицію найважливішого для ЄС постачальника природного газу, 

на чверть задовольняючи сумарні потреби в ньому країн-членів ЄС, і другого за 

значенням експортера в ЄС нафти і нафтопродуктів. Проте анексія Криму та початок 

військової агресії Росії в Україні спонукали ЄС до переосмислення відносин з Росією та 

вироблення нової стратегії відносин з агресором.  

Незважаючи на активні наукові дослідження євроінтеграційних процесів, які 

здійснюються в Україні (слід наголосити на дослідженнях Т. В. Андрущенко, 

Ф. В. Барановського, В. П. Горбатенка, В. В. Копійки, А. М. Круглашова), відносини 

ЄС та Росії не стали предметом спеціальних наукових розвідок. Тому метою даної 



 57 

статті є аналіз динаміки процесу формування та реалізації стратегії відносин між 

Європейським Союзом та Російською Федерацією в контексті військової агресії Росії в 

Україні. 

Правовою основою відносин між європейським Союзом та Росією є Угода про 

партнерство та співробітництво (УПС), яка набула чинності 1 грудня 1997 р. терміном 

на 10 років зі щорічним автоматичним продовженням з 2007 р., якщо жодна зі сторін не 

вирішить вийти з угоди. Угодою визначаються основні спільні цілі, організаційна 

структура двосторонніх відносин і заходи з діалогу в окремих сферах [19]. 

Цією угодою було оголошено початок формування партнерства між Росією, з одного 

боку, і ЄС та його державами-членами – з іншого. Цілями цього партнерства визначалося 

забезпечення відповідних рамок для політичного діалогу між РФ та ЄС, який сприятиме 

розвитку тісних відносин між ними в цій галузі; сприяння торгівлі, інвестиціям і 

гармонічним економічним відносинам між РФ та ЄС, що базуються на принципах 

ринкової економіки і, таким чином, прискоренню їхнього сталого розвитку; зміцнення 

політичних і економічних свобод; підтримка зусиль Росії щодо зміцнення її демократії, 

розвитку її економіки та завершення переходу до ринкової економіки; забезпечення 

основи для економічного, соціального, фінансового і культурного співробітництва, що 

базується на принципах взаємної вигоди, взаємної відповідальності і взаємної підтримки; 

заохочення діяльності, що представляє взаємний інтерес; забезпечення відповідних рамок 

для поступової інтеграції між Росією і більш широкою сферою співробітництва в Європі; 

створення необхідних умов для заснування в майбутньому зони вільної торгівлі між 

Росією та ЄС, що охоплює в основному всю торгівлю товарами між ними, а також умов 

для реалізації свободи заснування компаній, транскордонної торгівлі послугами і руху 

капіталу. Загальними принципами відносин партнерства між РФ та ЄС були визнані 

повага до демократичних принципів і прав людини, визначених, зокрема, в Гельсінському 

Заключному акті і в Паризькій Хартії для нової Європи, що мають бути основою 

внутрішньої та зовнішньої політики сторін і суттєвим елементом партнерства [19]. 

Отже, Угода про партнерство та співробітництво зорієнтовувалася на сприяння 

миру і безпеки в усьому світі, підтримку демократичних норм, політичних та 

економічних свобод. Ідеологічно угода була заснована на ідеї взаємного партнерства і 

спрямовувалася на зміцнення політичних, торгових, економічних і культурних зв’язків 

між ЄС та РФ. Положення УПС стосувалися широкого спектру проблем, зокрема 

політичного діалогу, торгівлі товарами і послугами, бізнесу та інвестицій, 

співробітництва у фінансовій і законодавчій сфері, науки і технології, освіти та 

підготовки кадрів, співробітництва в галузі енергетики, ядерних і космічних технологій, 

охорони навколишнього середовища, розвитку транспорту, культури, співпраці у 

запобіганні незаконній діяльності.  

УПС визначалася й інституційна основа проведення регулярних консультацій між 

ЄС та РФ, яка утворювалася сукупністю (1) самітів глав держав / голів урядів, які 

проходять двічі на рік та визначають стратегічний напрям розвитку відносин ЄС та 

Росії; (2) засідань на рівні міністерств у рамках Постійної ради партнерства (ПСП), 

діяльність якої передбачає регулярні зустрічі профільних міністрів для обговорення 

відповідних питань; (3) зустрічей на рівні старших посадових осіб та експертів; (4) 

чергових зустрічей міністрів закордонних справ, зустрічах вищих посадових осіб ЄС з 

російським колегами, на щомісячних зустрічах російського посла при ЄС з членами 

Комітету з політичних питань та питань безпеки, експертів тощо. Починаючи з 2005 р., 

проводяться регулярні консультації з прав людини між Європейським Парламентом і 

Державною Думою РФ.  

Завдання побудови стратегічного партнерства з ЄС як політична мета вперше була 

озвучена на вищому рівні В. Путіним у виступі в Бундестазі ФРН в 2001 р. Згодом вона 
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була втілена в концепції чотирьох «спільних просторів»: економічного; свободи 

безпеки і правосуддя; зовнішньої безпеки; наукових досліджень та освіти, включаючи 

культурні аспекти, домовленості про які було досягнуто на Санкт-Петербурзькому 

саміті ЄС – Росія в травні 2003 р. У процесі обговорення суті і змісту «спільних 

просторів» учасники саміту дійшли згоди, що завданням спільного економічного 

простору є зближення економіки ЄС і Росії в напрямі їх більшої сумісності з метою 

розвитку інвестицій і торгівлі. Кінцевою метою була визначена інтеграція ринків ЄС та 

Росії. Основним ефективним інструментом економічної інтеграції вбачався процес 

зближення законодавства, який не обов’язково має спричинити гармонізацію 

російських законодавчих норм і стандартів до законодавства ЄС. Зближення 

законодавства також включає співпрацю у сфері охорони навколишнього середовища. 

Спільний простір свободи, безпеки та правосуддя стосується такої сфери відносин ЄС 

та РФ, як юстиція та внутрішні справи. Основою розвитку цього напряму 

співробітництва між ЄС і Росією є ідея поваги прав людини, які розглядаються в 

контексті проблеми тероризму, незаконної міграції, транскордонної злочинності, 

включаючи торгівлю людьми та наркотрафік. Спільний простір зовнішньої безпеки 

зорієнтований на розвиток співробітництва у сфері зовнішньої політики і безпеки 

шляхом об’єднання зусиль Росії і ЄС у справі запобігання конфліктам, врегулювання 

криз та відновлювальної роботи після конфліктів. Спільний простір досліджень, освіти 

та культури має за мету розвиток співробітництва в галузі науки, освіти та культури, 

зокрема через програми обміну. Передбачалося, що такі програми сприятимуть 

зміцненню економічного та інтелектуального потенціалу, розвитку контактів між 

людьми.  

На Московському саміті Росія – ЄС (травень 2005 р.) були підписані відповідні 

«дорожні карти» по кожному простору. «Дорожня карта» по спільному економічному 

простору була затверджена 10 травня 2005 р. У ній визначалося, що загальною метою 

спільного економічного простору між РФ та ЄС є створення відкритого та 

інтегрованого ринку між Росією та ЄС. Завдання співпраці у цьому напрямі полягає в 

тому, щоб створити умови, які сприятимуть розширенню можливостей економічних 

операторів, сприяти розвитку торгівлі та інвестицій, полегшувати створення і роботу 

компаній на основі взаємності, зміцнювати співробітництво у сфері енергетики, 

транспорту, сільського господарства, охорони навколишнього середовища, зміцнювати 

економічне співробітництво і процес реформування, посилювати 

конкурентоспроможність економік ЄС і Росії на основі принципів недискримінації, 

прозорості, ефективного управління та з урахуванням діалогу ділових кіл, що ведеться 

в рамках Круглого столу промисловців Росії та ЄС. При реалізації дій в рамках СЕП 

будуть братися до уваги пріоритети, спільно визначені в рамках регіональних 

організацій та ініціатив, таких, як Рада держав Балтійського моря, «Північний вимір» 

тощо [4]. 

У «дорожній карті» по спільному простору свободи, безпеки та правосуддя 

вказувалося, що більш тісне співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ, 

включаючи питання управління кордонами і міграції, буде служити завданню 

будівництва нової Європи без розділових ліній і тим самим сприяти поїздкам між усіма 

європейцями. У цьому контексті було також прийнято рішення вивчити умови для 

безвізових поїздок як довгострокової перспективи, своєчасно завершити переговори 

щодо угоди про реадмісію та сприяти кращому використанню наявних можливостей 

для гнучкості в рамках Шенгенської угоди. Сторони констатували, що співпраця між 

Росією та ЄС в сфері свободи, безпеки і правосуддя вже достатньо просунулася і стала 

ключовим елементом розвитку стратегічного партнерства між обома сторонами. 

Наприклад, досягнуто прогресу внаслідок встановлення регулярних консультацій з 
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прав людини, включаючи права меншин та основні свободи. Росія і ЄС виявляють 

значний інтерес до зміцнення співробітництва у сфері свободи, безпеки і правосуддя в 

цілях протидії спільній загрозі з боку організованої злочинності, тероризму та інших 

видів незаконної діяльності, що мають транскордонний характер. Співробітництво в цій 

галузі, що здійснюється на основі спільних цінностей, на яких будуються відносини 

між Росією і ЄС, має відображати необхідний баланс між безпекою, з одного боку, і 

правосуддям та свободою – з іншого. Ця «дорожня карта» визначила низку узгоджених 

завдань та сфер співробітництва на короткострокову і середньострокову перспективи та 

принципи, що лежать в основі такого співробітництва між Росією та ЄС, зокрема 

рівність між партнерами та взаємна повага інтересів; прихильність загальним 

цінностям, зокрема демократії та верховенству права, а також їх активному і 

ефективному застосуванню незалежними судовими системами; повага прав людини, у 

тому числі прав осіб, які належать до меншин, прихильність та ефективне виконання 

зобов’язань в рамках, зокрема, конвенцій та відповідних протоколів Організації 

Об’єднаних Націй (ООН) та Ради Європи, а також документів ОБСЄ; повага і 

дотримання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, включаючи 

гуманітарні положення; повага до основних свобод, включаючи забезпечення свободи 

та незалежності ЗМІ [3]. 

Цілі «дорожньої карти» по спільному простору зовнішньої безпеки визначалися в 

контексті того, що Росія і ЄС поділяють відповідальність за підтримання міжнародного 

порядку, заснованого на ефективній багатосторонності. У зв’язку з цим вони будуть 

співпрацювати з метою зміцнення центральної ролі ООН, надаючи їй підтримку для 

ефективного виконання її функцій та здійснення діяльності, а також забезпечення ролі 

та ефективності відповідних міжнародних і регіональних організацій, зокрема ОБСЄ і 

Ради Європи, так само як і режимів і договорів, які роблять вагомий внесок у 

встановлення більш справедливого та безпечного світу. Вказувалося, що РФ і ЄС 

будуть зміцнювати співробітництво і діалог з питань безпеки та врегулювання кризових 

ситуацій з метою реагування на сучасні глобальні та регіональні виклики і основні 

загрози, особливо такі, як тероризм, розповсюдження зброї масового знищення та 

існуючі і потенційні регіональні і локальні конфлікти. Вони приділятимуть особливу 

увагу забезпеченню міжнародної стабільності, у тому числі в регіонах, прилеглих до 

кордонів Росії і ЄС. РФ і ЄС визнали, що процеси регіонального співробітництва та 

інтеграції, в яких вони беруть участь і які засновані на суверенних рішеннях держав, 

відіграють важливу роль у зміцненні безпеки і стабільності. Тому вони погоджуються 

активно просувати ці процеси взаємовигідним чином за допомогою орієнтованого на 

результат тісної співпраці та діалогу між РФ та ЄС, роблячи тим самим ефективний 

внесок у формування великої Європи без розділових ліній, заснованої на спільних 

цінностях. Для досягнення цих загальних цілей РФ і ЄС будуть розширювати 

співробітництво в таких пріоритетних напрямах, як посилений діалог та 

співробітництво на міжнародній арені; боротьба з тероризмом; нерозповсюдження 

зброї масового знищення та засобів її доставки, посилення режимів експортного 

контролю та роззброєння; співробітництво у врегулюванні криз; співробітництво у 

сфері цивільного захисту [1]. 

Моніторинг реалізації зазначених цілей, які не виключають можливості розробки 

планів дій з конкретних напрямів співробітництва між Росією та ЄС у сфері зовнішньої 

безпеки, здійснюватиметься в рамках існуючих форматів на зустрічах з «трійкою» 

Комітету з політичних питань та питань безпеки на рівні постійних представників та в 

ході консультацій політичних директорів. Сторони звітують про хід виконання цієї 

«дорожньої карти» на засіданнях Постійної ради партнерства на рівні міністрів та/або 

на міністерських зустрічах Росії з «трійкою» ЄС. При необхідності на самітах Росії і ЄС 
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формулюються висновки. За взаємною згодою і за пропозицією однієї зі сторін у цю 

«дорожню карту» можуть бути внесені поправки.  

«Дорожня карта» по спільному простору науки та освіти, включаючи культурні 

аспекти, виходила з того, що в освітній сфері Росія вже почала інтегруватися в 

Європейський простір вищої освіти, приєднавшись до Болонського процесу і беручи 

участь в реалізації програми ЄС «Темпус», а сформована недавно програма ЄС 

«Еразмус Мундус» відкрила шлях до розширення співробітництва. Російські учасники 

також задіяні у програмі ЄС «Молодь», яка сприяє розвитку обмінів і міжкультурному 

діалогу між молодими людьми, молодіжними лідерами та молодіжними організаціями. 

Відповідно, метою «дорожньої карти» по спільному простору науки та освіти, 

включаючи культурні аспекти, є використання багатого інтелектуального потенціалу 

Росії та ЄС з метою сприяння економічному зростанню за участю громадянського 

суспільства в Росії та ЄС, підвищенню рівня конкурентоспроможності економік Росії і 

Євросоюзу та активізації зв’язків й обмінів у сфері освіти і культури, серед молоді, 

сприяння виявленню та застосуванню найкращої практики в цих сферах [2]. 

Оцінюючи створення спільних просторів між ЄС та РФ, зауважимо, що, 

незважаючи на відсутність спільної стратегії інтеграції, де-факто відбувається 

гармонізація російського і європейського економічного законодавства на основі 

положень ст. 60 СПС та пакету «дорожніх карт». Незацікавленою стороною в цьому 

питанні є російське чиновництво, оскільки прийняття чітких зобов’язань по 

впровадженню європейських стандартів неминуче зменшить корупцію, яка є основним 

джерелом їхнього добробуту, і визначить межі довільного тлумачення законів і правил. 

Парадоксально, але у протидії зближенню з ЄС у них є потужний союзник в особі 

російських підприємців, які вбачають загрозу своїм надприбуткам від руху в бік 

Європи.  

«Спільний простір» свободи, безпеки і правосуддя не може бути побудований 

виключно на спільності інтересів, не маючи єдиної системи цінностей. Він вимагає 

чіткого розуміння спільної відповідальності та, відповідно, високого ступеня довіри 

між партнерами. Зважаючи на те, що ці перешкоди не усунені, реальна концепція 

єдиного простору внутрішньої безпеки на сьогодні не може бути вироблена. Предметно 

можна говорити тільки про здатність Росії та ЄС спільно контролювати явища, що 

загрожують так званій м’якій безпеці – наркотрафік, нелегальну міграцію, торгівлю 

людьми. Безсумнівно, значимим результатом у створенні другого «спільного простору» 

є набуття чинності з 1 червня 2007 р. Угоди між РФ і ЄС про спрощення видачі віз 

громадянам РФ та ЄС [17] та реадмісію [18].  

Створення «спільного простору» зовнішньої безпеки фактично означає 

встановлення союзницьких відносин між партнерами. Майбутнє партнерства Росії та 

ЄС у цій сфері залежатиме від поглиблення військово-політичної інтеграції всередині 

ЄС, динаміки трансатлантичних відносин та російських позицій в системі міжнародних 

відносин. На даний час політичні відносини Росії та ЄС характеризуються поєднанням 

дружнього характеру з низьким рівнем реального співробітництва та сильною 

конкуренцією. Серйозною проблемою є й те, що загальна зовнішня політика та 

політика безпеки ЄС перебувають у стадії формування, причому в умовах 

безпрецедентних перетворень, які ще більше поглибилися у зв’язку зі вступом в силу 

Лісабонського договору.  

Головним питанням у створенні простору зовнішньої безпеки є зіткнення інтересів 

на перетині просторів «нового сусідства» та СНД, що перетворюється на фактор 

суперництва. Дилема ЄС у цьому питанні проявляється у двох площинах. По-перше, 

невідповідність економічних можливостей і військово-стратегічного та оборонного 

потенціалу. По-друге, на євроатлантичному просторі домінують сили НАТО, а не ЄС. 
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Таким чином, з боку ЄС основні причини низької якості політичного партнерства 

полягають у незавершеності будівництва ЄПБО, неясності розподілу компетенції між 

інститутами ЄС і зростання відмінностей у зовнішньополітичних позиціях країн ЄС. З 

боку Росії – це побоювання втратити власну свободу у формуванні зовнішньої політики 

і дружні стосунки з деякими традиційними партнерами; сприйняття поточних реалій 

зовнішньої політики як «гри з нульовою сумою»; сприйняття багатьох дій ЄС як 

спрямованих на зниження ролі Росії в регіонах її історичного впливу. 

Фактично одночасно з підписанням документів про «дорожні карти» лідери Росії і 

ЄС досягли на Лондонському саміті Росія – ЄС в жовтні 2005 р. принципової 

політичної домовленості про укладання Нової базової угоди, яка має замінити діючу 

Угоду про партнерство та співробітництво (УПС). Як Росія, так і ЄС пройшли через 

важливі політичні, економічні та соціальні зміни після підписання УПС в 1994 р. і її 

вступу в силу в 1997 р. Нова базова угода покликана відобразити ці зміни і зробити 

якісний крок вперед – створити більш міцну правову основу відносин Росії і ЄС, 

зафіксувати загальну прихильність базовим принципам міждержавних відносин, а 

також вивести взаємодію ЄС та Росії на більш високий рівень стратегічного 

партнерства [22]. 

Між Росією (російську делегацію очолює Постійний представник РФ при ЄС 

В. Чижов) і ЄС (делегації ЄС на переговорах очолює Гендиректор Єдиної 

зовнішньополітичний служби Д. О’Саллівен) є також розуміння того, що Нова базова 

угода буде короткою, рамковою і водночас охоплюватиме всі сфери співпраці. Росія і 

ЄС почали переговори щодо Нової базової угоди в липні 2008 р. у форматі чотирьох 

робочих груп по чотирьох основних розділах майбутнього документа: щодо взаємодії у 

сфері політичного діалогу і зовнішньої безпеки; співпраці у сферах свободи, безпеки і 

правосуддя; галузевій економічній взаємодії; співпраці в питаннях науки і техніки, 

культури, освіти, ЗМІ, спорту та молодіжної політики. Підсумки кожного раунду 

підводяться на пленарному засіданні у складі офіційних делегацій. На сьогодні 

проведено тринадцять переговорних раундів. 

Починаючи з 2010 р., стратегія відносин між РФ та ЄС будується на принципах 

«Партнерства заради модернізації». На своєму 25-му саміті в Ростові-на-Дону 

(31 травня – 1 червня 2010 р.) ЄС і Росія проголосили «Партнерство для модернізації» 

на благо громадян своїх країн, доручивши координаторам партнерства розробити 

робочий план щодо постійного контролю здійснення діалогу, що має підвищити його 

ефективність і здатність реагувати на нові завдання [16].  

«Партнерство для модернізації» у контексті нової угоди Росія – ЄС утворює гнучкі 

рамки для просування реформ, зміцнення зростання і підвищення 

конкурентоспроможності і ґрунтується на результатах, досягнутих до цього часу в 

контексті чотирьох спільних просторів Росія – ЄС, доповнюючи партнерство між РФ і 

країнами-членами ЄС. Основним механізмом реалізації ініціативи «Партнерство для 

модернізації» є галузеві діалоги Росія – ЄС. 

Пріоритетні напрями «Партнерства для модернізації» охоплюють проблеми 

розширення можливостей для інвестування в ключові галузі, що стимулюють зростання 

та інновації, зміцнення і поглиблення двосторонньої торгівлі та економічної взаємодії, 

створення сприятливих умов для малих і середніх підприємств; сприяння 

вирівнюванню технічних регламентів і стандартів, високому рівню захисту прав 

інтелектуальної власності; транспорт; сприяння розвитку стійкої енергоощадної 

економіки та енергоефективності, підтримка міжнародних переговорів з протидії зміні 

клімату, зміцнення співпраці у сферах інновацій, досліджень і розвитку космосу, 

забезпечення збалансованого розвитку шляхом вжиття заходів у відповідь на 

регіональні та соціальні наслідки економічної реструктуризації, забезпечення 
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ефективного функціонування судової системи та посилення боротьби проти корупції; 

сприяння розвитку зв’язків між людьми і зміцнення діалогу з громадянським 

суспільством для заохочення участі людей та бізнесу. «Партнерство для модернізації» є 

предметом постійного моніторингу та обміну думками в рамках діалогу Росія – ЄС на 

всіх рівнях.  

Незважаючи на те, що розвиток ідеї «Партнерство для модернізації» продовжилося 

на 26-му саміті 7 грудня 2010 р. в Брюсселі [13] і на 27-му саміті 9–10 червня 2011 р. у 

Нижньому Новгороді [15], цілі залишаються загальними та передбачають старі 

механізми реалізації. Проте інвестиційна привабливість російських регіонів і політика, 

спрямована на зближення економік ЄС і РФ, обговорювалися на чотирьох форумах 

«Росія – ЄС: Партнерство для модернізації» в Москві, було підписано 16 двосторонніх 

партнерських проектів між країнами-членами ЄС і Росією, в яких велика увага 

приділяється питанням торговельно-економічної взаємодії, та низку двосторонніх 

партнерських проектів, які надають імпульс модернізаційним процесам. 

Українська криза, яка розпочалася після анексії Криму Росією, стала 

найсерйознішою геополітичною кризою, яку переживає Європа з кінця «холодної 

війни». У цій ситуації, яка тільки поглибилася з російським вторгненням на сході 

України та російською підтримкою терористичних ЛНР та ДНР, ЄС повинен був чітко 

сформулювати свою позицію щодо таких дій РФ. Ми погоджуємося з експертами, які 

стверджують, що було складно очікувати від країн ЄС одноголосного рішення щодо 

введення санкцій проти Росії у зв’язку з ситуацією на Донбасі. Проте ЄС запропонував 

стратегію поетапних санкцій: перший етап – обмеження співробітництва; другий – 

обмеження на постачання окремих видів технологій; третій – секторальні санкції, 

спрямовані проти окремих секторів економіки РФ. 

Перший етап санкцій розпочася 6 березня 2014 р, коли ЄС призупинив 

переговорний процес з Росією про пом’якшення візового режиму; щодо нової угоди 

про партнерство; про процес підготовки до майбутнього саміту G8, у якому мала брати 

участь Росія. Крім того, під санкції підпадала група можновладців.  

Зважаючи на те, що такі дії ЄС не послабили агресивних дій РФ стосовно України, 

17 березня 2014 р. міністри закордонних справ країн-членів ЄС прийняли рішення 

перейти до другого етапу санкцій і ввели обмеження у вигляді заборони на в’їзд і 

заморожування активів для 21 російського і кримського чиновників. Однак ці заходи 

так само не дали бажаного результату, тому з червня 2014 р. європейський політикум 

почав активно обговорювати запровадження санкцій третього рівня. 

Президент Європейської комісії (ЄК) Ж. М. Баррозу у червні 2014 р. у Таллінні 

висловився за обговорення нових санкцій проти Росії, оскільки остання не зробила 

кроків зі стабілізації ситуації в Україні. Особливо політик наголосив, що бажає бачити 

єдину позицію держав ЄС щодо України [6]. Тоді ж прем’єр-міністри Естонії, Латвії і 

Литви підписали спільне звернення до президента ЄК та уповноваженого ЄК з питань 

енергетики Г. Оттінгера про необхідність створення єдиного та незалежного 

енергетичного ринку як альтернативи пануванню російських монополістів «Газпрому» 

та «Роснефти». Лідери Румунії та Словаччини закликали ЄС об’єднатися перед 

загрозою відродження російської експансії. На відміну від Великобританії, а також 

центральноєвропейських країн «Нової Європи», промислово розвинені Німеччина, 

Франція та Італія, посилаючись на тісні зв’язки своїх економік з Росією, не вітали 

запровадження нового, більш жорсткого «секторального», тобто за окремими 

економічними секторами, етапу санкцій проти Російської Федерації, що анексувала 

Крим та відкрито підтримує збройних сепаратистів на південному сході України. Варто 

підкреслити, що у тому, що стосується економічних санкцій проти Росії, ЄС 

знаходиться в постійному контакті з американськими партнерами. Однак, на противагу 
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США, ЄС вважає, що енергетика є не найкращим об’єктом для економічних санкцій ЄС 

проти Росії, тому російський газ і нафта перебувають наприкінці списку можливих 

санкцій. 

Спільна європейська політика щодо РФ однозначно була підтримана більшістю 

національних урядів держав-членів ЄС та країн, що претендують на членство в ЄС. Так, 

уряд Чорногорії підтримав усі рішення ЄС щодо Росії, навіть якщо вони йдуть у розріз 

із дружніми стосунками між двома країнами: «Ми добре знаємо, що таке санкції, адже 

Чорногорія сильно постраждала в 90-х роках, коли санкції було запроваджено проти 

Югославії, що тоді розвалювалася. Але ми хочемо стати повноправним членом ЄС. 

Тому ми вирішили, що приєднуємося до всіх рішень ЄС, навіть коли нам не 

подобається суть», – заявив прем’єр-міністр Чорногорії [20]. 

Однак у низці європейських країн продовжують точитися дискусії щодо 

доречності санкцій ЄС до РФ, викликаних агресією останньої відносно України. 

Міністр економіки та віце-канцлер Німеччини З. Габріель наголошує, що метою 

запроваджених щодо Росії санкцій було повернення її за стіл переговорів з метою 

мирного врегулювання кризи в Україні. Водночас політик застеріг Захід від 

подальшого посилення санкцій щодо Росії, наголошуючи, що «хто цього хоче, 

провокує ще більш небезпечну ситуацію для нас усіх у Європі», хто зараз прагне ще 

більше економічно та політично дестабілізувати Росію, «керуються зовсім іншими 

інтересами». З. Габріель вважає, що у Європі, як і в США, є сили, які «хочуть бачити 

інші наддержави-суперниці остаточно притиснутими до землі», однак це, за його 

словами, жодним чином не відповідає німецьким та європейським інтересам: якщо 

Росія перестане бути партнером у вирішенні конфліктів, це стане «дуже небезпечно для 

всього світу» [7]. З. Габріель вважає, що санкції проти РФ були необхідні, щоб 

продемонструвати, що ЄС не приймає порушення міжнародного права зі сторони Росії, 

однак «ані Німеччина, ані Європа не можуть мати інтерес в тому, щоб російська 

економіка скотилася в хаос. Отже, вимога щодо посилення санкцій є помилкою», тому 

Європі потрібні нові переговори, до яких закликає міністр закордонних справ 

Німеччини Ф.-В. Штайнмаєр [23]. Однак Канцлер ФРН А. Меркель заявляє, що не має 

наміру пом’якшувати тиск на російську владу через участь Росії в конфлікті на сході 

України [10]. Тлом таких варіативних позицій є, на нашу думку, те, що Німеччина – 

третій за величиною зовнішньоторговельний партнер Росії після Китаю та Нідерландів, 

тому німецький бізнес є лобістом м’яких санкцій проти РФ. 

Подібні дискусії точаться в чеському політикумі. На вересневому саміті 

Євросоюзу в Брюсселі (2014 р.), на якому було вирішено не вводити негайно нових 

санкцій проти Росії за її військове вторгнення на материкову частину України, Чехія, а 

також Словаччина, Угорщина й Кіпр висловили незгоду з розширенням санкцій ЄС 

щодо Росії. Попри це президент Чехії М. Земан, виступаючи після дебатів у парламенті 

країни, наголосив, що в разі, якщо буде «однозначно доведено, що Росія справді 

вислала свої частини на східну Україну», потрібно підтримати запровадження нового 

кола санкцій Європейського Союзу щодо Росії. М. Земан не підтримав позиції прем’єра 

чеського уряду Б. Соботки, який офіційно заявляв, що Чехія наразі залишає за собою 

право не погодитися на нові санкції ЄС відносно Росії. На думку президента, чітку 

позицію потрібно зайняти тільки тоді, коли факти вторгнення Росії в Україну будуть 

доведені чи, навпаки, агресія Росії доведена не буде: у цьому разі «я б схилився до того, 

щоб жодних санкцій не було, а відбулись переговори, які б привели до перемир’я». Із 

критикою позиції прем’єра Б. Соботки виступила також низка чеських опозиційних 

політиків. Зокрема, заступник голови опозиційної партії TOP09 М. Купка наголосив, 

що, ставлячи під сумнів санкції ЄС щодо Росії, прем’єр зводить Чехію до ролі 

ненадійного партнера не лише щодо ЄС, але й щодо НАТО, а міністр закордонних 
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справ Чехії Л. Заоралек переконаний, що його країна мусить пристати на спільний план 

ЄС щодо суворіших санкцій проти Росії через її дії на дестабілізацію України [12]. 

Не підтримують спільної європейської політики Австрія та Франція. Канцлер 

Австрії В. Файман не згоден «з ейфорією, яку поділяє багато хто в ЄС, від успіху 

санкцій проти Росії. Я не бачу жодної причини для радості – я не знаю, чому ми 

повинні радіти, якщо російська економіка звалиться. Ми тільки спиляємо сук, на якому 

сидимо, якщо збудуємо нову стіну проти російської економіки». На його думку, 

прийняті «санкції були кроком самооборони – і як такі вони були правильними», але 

метою Австрії не є посилення санкцій: «Ми повинні в наступному році більше 

використовувати нашу нейтральну позицію і підтримати переговори», – сказав 

В. Файман у грудні 2014 р. [5]. Президент Франції Ф. Олланд на початку січня 2015 р. 

закликав переглянути санкції ЄС щодо Росії у випадку прогресу зустрічі в Астані 

(Казахстан), на що офіційний Брюссель заявив, що позиція президента Франції є його 

особистою позицією, а не позицією ЄС [11]. 

Греція ще більш демонстративно ігнорувала офіційну позицію Брюсселю. Ми маємо 

на увазі заяви лідера на дострокових парламентських виборах у Греції лівої партії СІРІЗА 

(28,3 % підтримки) про готовність суттєво змінити зовнішню політику, зокрема виступити 

за скасування санкцій проти Росії. Депутат від цієї партії Н. Валавані пояснила позицію 

партії тим, що, по-перше, «ми проти санкцій із серйозних причин економічного 

характеру. Ми знаємо, що санкції наносять удар по Росії, але вони також б’ють, причому 

іноді ще більш сильно, по самим країнам, які вводять обмежувальні заходи. І Греція – 

одна з країн, що опинилися в подібному становищі»; по-друге, «ми вважаємо, що гра, в 

яку деякі грали протягом останнього року, дуже небезпечна: не може бути такої системи 

колективної європейської безпеки, яка б не включала Росію або ж яка взагалі була б 

спрямована проти неї» [9]. Невдовзі після цих заяв Греція порушила санкції Євросоюзу 

проти Росії та підписала з РФ контракт на постачання запасних частин до систем 

протиповітряної оборони [8]. У даному випадку важливим є те, що Греція визнала 

інтереси своєї обороноздатності важливішими, ніж введені санкції проти Росії. 

Однак посилення російської агресії в Україні переконало європейську спільноту, 

що обмеження проти Росії мають бути неминучими. Екс-прем’єр-міністр Польщі 

Д. Туск заявляв, що Москва не залишила європейським лідерам іншого вибору, аніж 

санкції: «Без сумніву, ми не знайдемо перспективного, довгострокового рішення для 

України без створення адекватної та послідовної, але водночас жорсткої і 

відповідальної стратегії відносно Росії» [14]. 

На думку аналітиків «Geostratgey», на сьогодні існує кілька сценаріїв розвитку 

ситуації з санкціями ЄС проти Росії. Перший сценарій – Росія переходить до відкритої 

фази конфлікту в Україні і, як наслідок, у відповідь отримує ще більш жорстку реакцію 

Європи і США; другий – Росія консервує ситуацію на Сході, що призводить до 

подальшої дезінтеграції позиції Євросоюзу відносно України (консервація означає 

поступову втому Заходу від української теми, відсутність будь-яких додаткових 

аргументів на користь продовження або посилення санкцій, а також посилює бажання 

Європи чимшвидше забути про неприємності, пов’язані з російською політикою щодо 

України); третій – Росія домовляється з країнами Заходу про те, що в обмін на Крим 

вона припиняє дестабілізацію ситуації на Сході України [21]. Але, розуміючи всю 

серйозність загострення російсько-українського конфлікту, ЄС навряд чи піде на 

скасування вже введених санкцій, але, зважаючи на варіативність розуміння ставлення 

до санкцій проти Росії окремих європейських країн, не варто розраховувати на більш 

рішучі дії ЄС, спрямовані на підтримку України. Отже, європейська позиція щодо Росії 

може бути сформульована таким чином: тиск через санкції на Росію необхідний, однак 

треба залишати можливість і для дипломатії.  
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Реальна політика ЄС, хоча й спрямована на стримування Росії, недостатньо 

адекватна, принаймні з української точки зору – неадекватна рівню загроз. Ситуація 

розвивається дуже поступово, і європейські країни дуже неохоче йдуть на те, щоб 

загострювати відносини з РФ, але судячи з усього вони не будуть поступитися своїми 

принципами і своїм баченням правової системи міжнародних відносин. Через це тут 

багато що залежатиме, перш за все, від агресивності РФ – наскільки вона наполегливо і 

цинічно проводитиме свій курс на анексію України, на збройну агресію щодо України 

та, по-друге, від розвитку внутрішньої ситуації в ЄС. 
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УДК 341:656(477+4) 

Дубей В. І. 

 

ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ  

У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 
 

У статті розглядається практика вирішення проблем сучасних міжнародних 

автомобільних перевезень між Україною та країнами ЄС. 

Ключові слова: автомобільний транспорт, міжнародні автомобільні перевезення, 

транспортна політика, автотранспортна політика. 

 

Дубей В. И. Практика решения современных проблем в сфере международных 

автомобильных перевозок между Украиной и ЕС. 

В статье рассматривается практика решения проблем современных 

международных автомобильных перевозок между Украиной и странами ЕС. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, международные автомобильные 

перевозки, транспортная политика, автотранспортная политика. 

 

Dubey V. I. Practice of the solving of contemporary problems in international road 

transport between Ukraine and the EU. 

The article deals with the practice of the solving of contemporary problems in 

international road transport between Ukraine and the EU. Since the proclamation of Ukraine 

as an independent state there was a gradual orientation of the EU in international road 

transport. Among the EU's largest trading partners of Ukraine in the 1990 th – early 2000th 

were Germany, Italy, France, Spain, Austria and the Netherlands. Relations with these 

countries have been priority as a number of transport depended on the possibilities of travel 

to their territory or in transit through them. Carriers from these countries also showed a 

rather large interest in transportation through Ukraine. In connection with the accession to 

the European Union in 2004 countries bordering Ukraine (Poland, Slovakia, Hungary, 

Romania, Bulgaria), EU customs border was once the customs border of Ukraine. EU 

enlargement and Ukraine's accession to the WTO led to an increase in trade turnover 

between Ukraine and the EU Member States, which contributed to the expansion of the 

transport market, including automotive. But at the same time it exacerbated the problem of 

crossing the customs border Ukrainian carriers as increased vehicle downtime due to 

complicated customs procedures. Between Ukraine and the EU Member States in this area 
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have developed quite a constructive relationship. Therefore, since Ukraine’s independence 

was brought into line with EU legislation, most technical, technological, organizational, 

environmental and procedural provisions of national legislation on international road 

transport. In addition, Ukraine has joined a number of international conventions and 

agreements on international road transport in order to create the legal basis of cooperation 

with the European Union. 

Key words: road transport, international car transportation, transport policy, trucking 

policy. 

 

З часу проголошення України незалежною державою спостерігалася її поступова 

орієнтація на ЄС у зовнішньоекономічній політиці. Європейський Союз поступово 

ставав важливим торговельним партнером України. В експорті послуг найбільша 

частка – близько 75 % – припадала саме на транспортні послуги. Так, експорт вантажів 

автомобільним транспортом до країн ЄС за 2009 р. склав 2738,23 тис. т, імпорт – 

4291,67 тис. т [3, с. 24, 45], 2010 р. – відповідно 3270,16 тис. т та 4981,30 тис. т [4, с. 24, 

52], а 2013 р. – 3558,49 тис. т та 5874,24 тис. т. [5 , с. 24, 49]. Усе це, в свою чергу, 

свідчило про значимість ЄС для України як торгового партнера та про значні 

перспективи співробітництва з Євросоюзом у торгівлі й у галузі міжнародних 

автомобільних перевезень . 

Вивченню різних аспектів євроінтеграції у цій царині приділяється досить значна 

увага вітчизняними та зарубіжними вченими. Ці питання вже довгий час досліджують 

такі науковці, як В. Агєєв, Т. Блудова, А. Горбунов, А. Дворецкий, Б. Карпінський, 

Л. Костюченко, Г. Легенький, В. Мироненко, А. Новікова, Ю. Пащенко, В. Пунь, 

Ю. Шелистов, Т. Шалденкова та інші. Проте проблема становлення практики сучасних 

міжнародних автомобільних перевезень залишається ще не достатньо опрацьованою. 

Мета статті – здійснити науковий аналіз особливостей практики сучасних 

міжнародних автомобільних перевезень між Україною та країнами ЄС. 

Серед країн ЄС найбільшими торговельними партнерами України у 1990-х – на 

початку 2000-х рр. були Німеччина, Італія, Франція, Іспанія, Австрія та Нідерланди. 

Відносини з цими країнами для неї були пріоритетними, оскільки велика кількість 

перевезень залежала від можливостей здійснення поїздок до їхніх територій або ж 

транзитом через них. Перевізники з цих країн також виявляли досить велику 

зацікавленість щодо перевезень територією України. Після розширення ЄС у 2004 р. на 

перше місце у співробітництві вийшли країни Центральної Європи – Польща, 

Угорщина, Чехія, Словаччина. Так, після вступу до ЄС польські перевізники 

розширили сферу своєї діяльності у східному напрямку, тому що інші країни ЄС, 

зокрема Німеччина та Нідерланди, почали досить активно працювати в самій Польщі. 

Ми цілком згідні з твердженням С. Доброхода, що ,,Польща украй зацікавлена у 

сталому та гармонійному розвитку відносин з Україною – адже наша держава для 

польських перевізників є своєрідною брамою в напрямку Сходу” [1, с. 9]. 

У зв’язку зі вступом до Європейського Союзу 2004 р. країн, що межують з 

Україною (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія), митний кордон ЄС став 

одночасно митним кордоном України. Розширення кордонів ЄС та вступ України до 

СОТ спричинили збільшення обсягів товарообігу між Україною та країнами-членами 

ЄС, що сприяло розширенню ринку транспортних послуг, зокрема автомобільних. Але 

одночасно це загострило проблему перетину митного кордону українськими 

перевізниками, тому що збільшився час простою автотранспорту внаслідок ускладненої 

процедури митного оформлення. Цілком згодні з твердженням Л. Костюченка, який 

зазначає, що ,,…створення єдиної митної та безвізової зони на великій частині 

європейського простору, де вільно пересуваються десятки тисяч автотранспортних 
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засобів із країн, що приєдналися до ЄС, фактично витісняють українських перевізників 

із цього ринку” [6, с. 8–12]. Для зниження транспортних витрат і прискорення руху 

товарів через митний кордон необхідно було гармонізувати митні процедури та 

транспортне законодавство України із законодавством ЄС, зокрема з нормами 

оновленого Митного кодексу ЄС, який набув чинності 2008 р. Держави Європейського 

Союзу створили єдину митну зону та почали працювати за єдиними митними 

стандартами. Перевізникам із країн-членів ЄС під час виконання перевезень у межах 

Євросоюзу не потрібно було оформляти митних документів, що підвищило якість та 

ефективність міжнародних автомобільних перевезень [9].  

З метою зміцнення і поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у пунктах 

пропуску, для спрощення та прискорення контролю на кордоні за дотриманням митних 

правил при перевезенні товарів через державний кордон України було підписано низку 

угод, зокрема Протокол між Державною митною службою України та Міністром 

фінансів Республіки Польща про засвідчення документів при перевезенні товарів 

автомобільним транспортом у пунктах пропуску для автомобільного сполучення вiд 14 

квітня 2004 р. [8], Угоду між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про 

економічне співробітництво вiд 10 лютого 2005 р. [11], Протокол між Адміністрацією 

Державної прикордонної служби України та Головним управлінням поліції Угорської 

Республіки про обмін інформацією вiд 25 травня 2010 р. [7] та низку інших. Згідно з 

їхніми положеннями, сторони повинні були сприяти розвитку взаємовигідного 

економічного співробітництва в усіх галузях і секторах економіки на принципах 

рівності та взаємної вигоди відповідно до законодавства цих держав. Зокрема, було 

визначено співробітництво щодо розбудови транспортної інфраструктури та розвитку 

міжрегіональної економічної співпраці. 

Незважаючи на значні об’єми перевезень вантажів українськими перевізниками, 

Україна мала від’ємне сальдо на ринку автотранспортних послуг в експортно-

імпортних відносинах із Польщею, Німеччиною, Угорщиною та низкою інших країн 

ЄС. Так, 2010 р. експорт вантажів до цих країн склав відповідно 832,99 тис. т, 

684,28 тис. т, 283,21 тис. т, а імпорт – 1788,26 тис. т, 792,39 тис. т, 301,51 тис. т [4, с. 24, 

45], а вже 2013 р. експорт становив відповідно 932,77 тис. т, 705,08 тис. т, 253,89 тис. т, 

а імпорт 2064,21 тис. т, 925,97 тис. т, 321,22 тис. т [5, с. 24, 49]. Найбільше від’ємне 

сальдо було з Польщею, а саме 955,27 тис. т вантажів у 2010 р. та 1131,44 тис. т у 

2013 р., що було наслідком застосування цією країною демпінгу, який полягав у 

встановлені заниженого тарифу на фрахт автомобілів під час завантаження товарів 

українського походження в західноєвропейському напрямку. Це позбавляло 

українських перевізників значної кількості вантажу для перевезення. Тобто 

спостерігалося порушення принципу паритетності у відносинах між Польщею та 

Україною, що створювало виклики економічній стабільності держави і вимагало 

активної співпраці компетентних органів України і Польщі з метою досягнення 

зазначеного паритету. При здійсненні міжнародних автомобільних перевезень одним із 

важливих аспектів діяльності є робота з оформлення віз для водіїв-міжнародників. У 

більшості консульств країн ЄС дозволи на перебування в країні українським водіям 

видавали на максимальний строк до 6 місяців з умовою обов’язкового виконання 

перевезень в/з країни, яка видала візу. Тому 2002 р. Євросоюз визнав необхідність 

спрощення візового режиму для певних категорій громадян, у тому числі для 

професійних водіїв. Протягом п’яти років Україна проводила активну роботу щодо 

врегулювання цього питання. Важливим політичним рішенням щодо спрощення 

процедури отримання багаторазових віз для вітчизняних водіїв автотранспортних 

організацій стало підписання між Україною та Європейським Співтовариством Угоди 

про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 р. [12]. 
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Відповідно до цієї угоди, суттєвою умовою спрощення процедури оформлення віз 

для окремих категорій громадян України стало скорочення переліку документів, що 

засвідчували мету поїздки. Для оформлення візи для водіїв, які здійснювали міжнародні 

вантажні та пасажирські перевезення на територію держав-членів ЄС 

автотранспортними засобами, зареєстрованими в Україні, необхідно було мати 

письмовий запит від національної асоціації перевізників в Україні (замість запрошення 

від іноземного партнера) для здійснення міжнародного автомобільного 

транспортування (пп. с) п. 1 ст. 4). Міністерство транспорту та зв’язку України 

визначило АсМАП як „національну асоціацію” міжнародних перевізників, яка 

відповідно до пп. с) п. 1 ст. 4 угоди подавала запит до посольства чи консульства з 

метою оформлення безоплатних річних віз професійним водіям, які виконували 

міжнародні перевезення пасажирів та вантажів. У цьому зверненні необхідно було 

зазначити мету, тривалість і періодичність поїздок. При оформленні візи водії повинні 

були надати докази того, що належать до категорії водіїв-професіоналів (оригінал та 

копію трудової книжки, довідку з місця роботи на фірмовому бланку, а в окремих 

випадках – додаткові документи). Багаторазові візи водіям оформляли строком дії до 

п’яти років. Проте відповідно до п. 4 ст. 5 загальний термін перебування на території 

держав-членів не повинен був перевищувати 90 днів за період 180 днів.  

Акцентуємо увагу на тому, що порядок отримання довгострокових і багаторазових 

віз був досить складним. Водій повинен був мати попередню візову історію та 

бездоганно оформлені супровідні документи. Отримати багаторазову візу було також 

проблематично, якщо протягом кількох попередніх років водієві вже було відмовлено в 

отриманні шенгенської візи і в паспорті стояла відповідна позначка або якщо протягом 

двох попередніх років ним не було використано двох одноразових шенгенських віз або 

однієї багаторазової. Крім того, значну роль у реальній практиці надання віз 

українським водіям відігравав суб’єктивний фактор. Окремі консульські працівники 

країн-членів ЄС не завжди лояльно ставилися до водіїв-міжнародників, зокрема 

порушували терміни подачі та розгляду документів тощо. Тому Міністерство 

закордонних справ України спільно з АсМАП систематично проводили роботу щодо 

отримання інформації про порушення консульствами країн-членів ЄС положень Угоди 

між Україною та ЄС про спрощення видачі віз та вживали відповідні заходи.  

Періодично у водіїв-міжнародників виникали проблеми з оформленням віз. Так, 

деякі посольства країн-членів ЄС не дотримувалися окремих положень угоди. 

Консульства 11 країн-членів ЄС, зокрема Франції, Німеччини, Італії, Бельгії, Греції, 

Іспанії та інших при наявності у водія листа-звернення асоціації вимагали додаткові 

документи для підтвердження мети поїздки, а саме – запрошення від національної 

компанії-партнера. Консульство Німеччини, крім того, вимагало витяг із торгового 

реєстру або довідку про підприємницьку діяльність та лист-запрошення, в якому 

німецький партнер бере на себе всі зобов’язання з покриття витрат на перебування. 

Німеччина не дозволяла українським водіям перебувати більш ніж 90 днів на рік на її 

території, посилаючись на національне законодавство в галузі працевлаштування. Крім 

того, консульства Німеччини, Франції, Греції, Австрії, Чехії та Словаччини вимагали 

особистої присутності водія незалежно від кількості раніше виданих йому цим 

консульством віз. Вони інколи видавали українським професійним водіям різні типи 

віз. Також не було встановлено уніфікованих типів віз при першому, другому та 

подальших зверненнях до консульства. 

Варто зазначити, що окремі положення угоди в певних частинах суперечили 

двостороннім угодам, укладеним Україною з окремими державами-членами ЄС, адже 

деякі двосторонні угоди створювали для українських міжнародних перевізників 

сприятливіший візовий режим. Так, зокрема, відповідно до Угоди між Кабінетом 
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Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про лібералізацію візового 

режиму (втратила чинність з 1 травня 2008 р.), консульські установи держав мали право 

оформляти короткострокові багаторазові безоплатні візи терміном дії до 180 діб із 

загальним строком перебування, що не перевищує 90 діб, водіям регулярних 

автобусних маршрутів по дійсних закордонних паспортах та іменних списках, 

маршрутних листах, затверджених на кожний рейс, на основі документів, перелік яких 

був максимально скорочений [13].  

Більш спрощеним для громадян України був візовий режим відповідно до Угоди 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про умови поїздок 

громадян [10]. Так, консули Республіки Польща видавали довгострокові візи строком 

до 5 років з правом на необмежену кількість в’їздів на її територію водіям та членам 

екіпажів транспортних засобів, які здійснювали міжнародні автомобільні перевезення 

вантажів та пасажирів на підставі документів, які підтверджували здійснення цих 

перевезень (пп. b) п. 1 ст. 10).  

Однак у ст. 13 Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз 

зазначено, що „з моменту набрання чинності положення цієї Угоди мають перевагу над 

положеннями будь-яких багатосторонніх чи двосторонніх угод або домовленостей, 

укладених між Україною та окремими державами-членами, настільки, наскільки 

положення зазначених угод або домовленостей стосуються питань, про які йдеться в 

цій Угоді” [12, с. 97]. Відтак нині можна говорити про лише часткове спрощення 

оформлення віз для громадян України відповідно до Угоди між Україною та ЄС.  

Перевезення між країнами регулювалися двосторонніми угодами про міжнародне 

автомобільне сполучення та міжнародні автомобільні перевезення вантажів і пасажирів, 

які укладалися на основі міжнародних нормативних документів. Вони визначали: сферу 

їх застосування (перевезення пасажирів, вантажів, їх транзит тощо); порядок здійснення 

регулярних перевезень (за визначеними маршрутами, згідно з розкладом руху, на 

підставі узгоджених тарифів) та нерегулярних перевезень; обов’язкове страхування 

транспортних засобів; завчасне обов’язкове страхування цивільної відповідальності 

кожного автотранспортного засобу, який виконує міжнародні перевезення; заборону 

певних видів перевезень. Міжнародні договори могли містити застереження про 

заборону перевезення між державами або транзит їхніми територіями окремих вантажів 

(зброї, боєприпасів, військового спорядження, вибухових матеріалів та інших 

небезпечних чи шкідливих речовин). Ці договори встановлювали вимоги до перевізних 

документів та їх відповідності загальноприйнятим міжнародним зразкам, а також 

вимоги до прав водія та реєстраційних документів на автотранспортний засіб. Норми 

міжнародних договорів могли визначати порядок здійснення платежів чи умови 

звільнення від них. У них зазначалося, що не сплачується мито за паливо, яке 

знаходиться в ємкостях, встановлених на транспортних засобах згідно з інструкцією 

заводу-виробника, а також за мастильні матеріали в кількості, необхідній для 

використання під час перевезення.  

В угодах, як правило, містилися норми, що зобов’язували перевізників та екіпажі 

транспортних засобів під час перебування на території іншої договірної держави 

дотримуватися законів і правил, які діяли на цій території, зокрема правил перевезень 

та дорожнього руху. У разі порушення норм національного законодавства чи 

міжнародних договорів до перевізника застосовувалися заходи покарання, передбачені 

договорами. Водночас можна було застосовувати й санкції, встановлені законодавством 

держави, на території якої сталося правопорушення. 

Наголошуємо, що ділові та конструктивні відносини склалися зокрема між 

Україною та Польщею. Двосторонні угоди між ними в галузі автотранспорту 

ґрунтувалися на положеннях Договору між Україною і Республікою Польща про 
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добросусідство, дружні відносини і співробітництво, підписаного у Варшаві 18 травня 

1992 р. [2]. На виконання цього договору уряди України та Польщі підписали Угоду 

про міжнародні автомобільні перевезення, яка була ратифікована Верховною Радою 

України 21 вересня 2000 р. [14]. Положення цієї угоди стосувалися перевезень 

пасажирів і вантажів між обома країнами, а також транзиту через їхні території, що 

здійснювалися транспортними засобами, зареєстрованими на території однієї з країн. 

Перевізники могли здійснювати регулярні перевезення пасажирів автобусами між 

територіями обох країн, а також транзитом через їх території, попередньо отримавши 

дозволи. Кожна із сторін видавала дозволи на ту частину перевезень, яка здійснювалася 

по її території. Не викликає принципових заперечень точка зору українських вчених 

про те, що у сфері надання транспортних послуг Польщі з боку України існують 

проблеми, які потребують якнайшвидшого розв’язання. Вони виокремили дві основні 

причини: паритет в отриманні дозволів та низький технічний стан автомобілів, що 

використовуються українськими перевізниками. Парк автотранспортних засобів 

перевізників країн ЄС постійно оновлюється та має високий рівень відповідності 

вимогам Євросоюзу щодо технічного та екологічного стану. Так, 2004 р. 70 % парку 

автотранспортних засобів перевізників Польщі відповідав вимогам стандартів „Євро-2” 

та „Євро-3”. Після вступу Польщі до ЄС кількість автотранспорту зросла більше ніж в 

три рази і складала більше 70 тис. автомобілів. Результати цього зростання 

відобразилися і на двосторонніх відносинах між Україною та Польщею. Якщо 2002 р. 

українські перевізники здійснювали до Польщі близько 80 тис. транзитних і 

двосторонніх поїздок, а поляки в Україну – 22 тис., то 2005 р. відповідно 100 тис. 

в/через Польщу та 80 тис. в Україну. 

На думку багатьох авторитетних українських і польських фахівців у сфері 

міжнародних автомобільних перевезень, пасажирське сполучення між двома країнами 

було сталим. На одному маршруті функціонували дві лінії, які обслуговувалися 

польською та українською фірмами (або групою перевізників, до складу якої входять ці 

фірми). До заявки на отримання дозволу на міжнародні перевезення, крім розкладу 

руху автобусу й тарифів, перевізникам необхідно було додавати графік режиму праці та 

відпочинку водіїв, а також відповідний договір. Отже, двостороннє співробітництво в 

галузі міжнародних автомобільних перевезень між Україною та Польщею розвивалося 

активно, про що свідчить динаміка перевезень та дедалі зростаючі обсяги товарообігу.  

Отже, з часу проголошення України незалежною державою спостерігалася її 

поступова орієнтація на ЄС у сфері міжнародних автомобільних перевезень. Між 

Україною та країнами-членами ЄС у цій галузі склалися конструктивні відносини. Проте 

неодноразово виникали і доволі гострі проблеми. Відтак, за роки незалежності України 

було приведено у відповідність із законодавством ЄС більшість технічних, технологічних, 

організаційних, екологічних та процедурних положень законодавства країни щодо 

міжнародних автомобільних перевезень. Крім того, Україна приєдналася до низки 

міжнародних конвенцій та угод у галузі міжнародних автомобільних перевезень з метою 

створення договірно-правової бази співробітництва з Європейським Союзом. 
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ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОСІЙСЬКОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті проаналізовано значення енергетичного фактора у взаємовідносинах 

між ЄС та РФ. Визначено основні недоліки сучасної енергетичної безпеки ЄС. 

Виділено особливості енергетичної геостратегії ЄС. Охарактеризовано вплив 

геополітичних процесів на взаємовідносини між ЄС та РФ. Окреслено взаємозв’язок 

між геополітичними процесами та змінами у енергетичній сфері. Виокремлено вплив 

глобалізаційних процесів на зміну стратегії енергетичної безпеки ЄС. 
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Чорний Н. П. Энергетическая безопасность Европейского Союза в контексте 

изменения энергетической стратегии Российской Федерации: геополитический 

аспект. 

В статье проанализировано значение энергетического фактора во 

взаимоотношениях между ЕС и РФ. Определены основные недостатки современной 

энергетической безопасности ЕС. Выделены особенности энергетической 

геостратегии ЕС. Охарактеризовано влияние геополитических процессов на 

взаимоотношения между ЕС и РФ. Определена взаимосвязь между геополитическими 

процессами и изменениями в энергетической сфере. Выделено влияние 

глобализационных процессов на изменение стратегии энергетической безопасности 

ЕС. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, Европейский Союз, Российская 

Федерация, геополитика. 

 

Chorniy N. P. Energy security of the European Union in the context of the change of 

energy strategy of the Russian Federation: geopolitical aspect. 

The article analyses the significance of the relationships between the EU and Russia 

concerning energy and the primary disadvantages stemming from later day EU security issues 

in this field. To this end, particular attention is paid to the peculiarities of European energy 

geopolitics with the influence of the processes between the EU and Russia which outlines the 

relationship between the geopolitical processes and the changes in the energy sector allowing 

the author to determine the impact of globalisation due to the changing EU energy strategy 

regarding security issues. 

Furthermore, attention is also given to how relevant this is given the aggressive nature 

of falling oil prices by characterising the changing geopolitical effects and the assumed 

prospects of the strategy adopted by the Russians and its influence regarding the European 

political processes whilst accounting for the reluctance of some EU countries to participate in 

the creation of a more secure common energy policy emphasising the political impact on 

Russia and its relevance to Europe. 

Special attention is also paid to the diversification of energy supplies to the EU due to 

Russia's strategy in the foreign market and the geopolitical aggravation caused from the 

rivalry of the leading EU countries and the potential conflicts in the energy sector, the 

concepts of which was designed to ensure an independent EU energy supply necessitating a 

comprehensive analysis of the problem, with regard to formal (especially legal) and informal 

factors (the presence of these groups that operate outside the legal parameters) with a 

contentious question remaining regarding the prospects for the RF power factor as the main 

tools of its geopolitical goals to accommodate the different approaches regarding energy 

security in the EU and Russia. 

Consequently, the author stresses the need for a consolidated EU approach to create a 

common energy strategy. In the absence of a common approach regarding the issue of energy 

security, it could lead to an increased Russian political influence in the EU triggering more 

threats to energy security. 

Key words: energy security, European Union, Russian Federation, geopolitics. 

 

Сучасні міжнародні процеси свідчать про збільшення ролі енергетичного фактора 

як інструменту реалізації геополітичних інтересів окремих країн. Відповідно, 

врахування особливостей енергетичних процесів є важливим не тільки для формування 
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ефективної енергетичної безпеки, але й для розуміння та прогнозування геополітичних 

конфліктів, у регіоні Східної Європи зокрема. На сьогоднішній день спостерігаємо 

значне посилення загроз енергетичній безпеці. У більшості вони мають глобальний 

характер. У таких умовах без врахування політики та систем забезпечення енергетичної 

безпеки країн-постачальників, транзитерів та споживачів енергоресурсів забезпечити 

енергетичну безпеку держави самотужки неможливо. 

Сьогодні проблематика геополітичного виміру політики Російської Федерації (РФ) 

в енергетичній сфері є пріоритетною для діяльності науково-дослідних інститутів, 

привертає до себе увагу багатьох науковців, серед яких Т. Бак, Н. Баклі, А. Крамер, 

Р. Ларссон, Дж. Логх, Б. Лукшин, А. Макаров, А. Мастепанов, В. Салигін, К. Сміт, 

В. Сокор, М. Фрідхолм, Д. Хелм, Н. Шамраєв, А. Шевцов, проте констатуємо 

недостатню розробленість теми та нагальну потребу узагальнити наявні підходи в силу 

мінливих міжнародних обставин. Варто також згадати дослідників, які займаються 

проблемами сучасної енергетичної дипломатії, до їх числа належать зокрема Т. Строуб, 

П. Лайонз, Ч. Хельман, Л. Тернер.  

Метою статті є виявлення впливу зміни енергетичної стратегії Російської 

Федерації на енергетичну безпеку Європейського Союзу (ЄС). 

Енергетична політика становить один з елементів активного впливу держави, а на 

рівні Європейського Союзу – союзу держав, на ту частину господарських і суспільних 

процесів, які пов’язані з енергетикою. У науково-пізнавальному аспекті сфера 

досліджень, пов’язана з енергетичною політикою, є дуже широкою, оскільки охоплює 

управління природними ресурсами (зокрема носіями енергії), трактуючи їх як істотні 

елементи господарського зростання, досліджує механізми їх раціонального 

використання. Одночасно аналізує, формує та врівноважує співвідношення «природне 

середовище – економіка – суспільство». Займається також оптимізацією управління 

носіями енергії, збалансовує прогнозований попит на енергію з її пропозицією, 

враховуючи при цьому економічні аспекти, а також принципи врівноваженого 

розвитку, серед яких – проблема охорони середовища. 

Як відзначають аналітики, сьогодні енергетичне питання виступає не просто 

частиною економічної безпеки: енергетика набуває рис стратегічного чинника. 

Наявність джерел енергосировини та шляхів транспортування енергоресурсів (як 

наявних, так і потенційних) часто визначає стратегічний потенціал держави/організації 

для реалізації інтересів на регіональному і глобальному рівні. Водночас, потенціал 

реалізації інтересів країн регіонів, багатих на енергоресурси, визначається, значною 

мірою, інтересами, впливом, методами досягнення поставлених цілей впливових 

акторів-споживачів та вмінням держав регіону використовувати ситуації, що 

складаються, на свою користь. Це ж стосується і переважної більшості країн-

транзитерів. 

Особливої важливості набуває дана тематика у контексті останніх подій, 

пов’язаних із військовою агресією РФ та небажанням Росії брати участь у 

конструктивному діалозі в енергетичній сфері. В цілому варто відзначити, що російське 

енергетичне лідерство є закономірним процесом використання державою природних 

переваг, які Москва контролює на більшій частині євразійського континенту. РФ в силу 

географічних, економічних та інших чинників є енергетичною наддержавою – 

державою, що володіє великими розвіданими запасами нафти, природного газу, 

вугілля, урану та можливостями використання відновлювальної енергії і є найбільшим 

експортером енергоносіїв одного з перерахованих вище видів. 

Наразі спостерігаємо не лише енергетичну диференціацію сучасного світу, а й 

формування енергетичних ліній між країнами і регіонами, що починають заміщати 

звичні геополітичні лінії розподілу чи, навпаки, поєднання великих і малих просторів, 
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що стають новими «дугами нестабільності» чи зонами стратегічного партнерства. Саме 

тому проблема енергетичної безпеки відіграє роль важливого регулятора міжнародної 

стабільності. РФ, яка визнається світовим співтовариством як одна з провідних 

енергетичних держав, бере активну участь у формуванні нової глобальної енергетичної 

парадигми, де геополітичні фактори часто відіграють більш важливу роль, ніж 

об’єктивні економічні розрахунки. 

Позиції європейських держав щодо шляхів вирішення проблеми енергетичної 

залежності розходяться. Деякі з них, і в першу чергу Німеччина, бажають, як і раніше, 

мати довгострокові контракти на постачання енергоресурсів з РФ. Інші – вважають 

значно актуальнішим питання диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, що 

дозволить їм мати більш сильні позиції у відносинах з РФ, оскільки «диверсифікація 

посилює позицію на переговорах». Тим більше, що, на переконання дослідницької 

служби конгресу США [2], в останні роки РФ все активніше використовує 

енергетичний фактор як інструмент геополітичного тиску. 

Енергетичні стосунки з РФ посідають досить вагоме місце у європейській 

політиці. Історично залежні від російських енергоносіїв держави Східної Європи 

боляче реагують на нові проекти транспортування нафти та газу до Європи. Так, країни 

Балтії та Польща активно виступали проти газопроводу «Північний потік» і 

пропонували прокласти його по суходолу, а не по дну Балтійського моря. У той же час, 

головний партнер РФ у цьому проекті ФРН заявляла, що він є не німецьким, а 

загальноєвропейським. 

Враховуючи, що одним із головних постачальників газу до ЄС є РФ, а головним 

транзитером російського газу – Україна, можна стверджувати, що проблема 

газозабезпечення ЄС залежить від співпраці між ЄС, Україною та РФ, де Україна поки 

що як основний транзитер є досить вразливою стороною. Окрім того, сама Україна на 

даний час залишається енергетично залежною від Росії. Сучасний стан енергетичної 

безпеки в Україні є незадовільним. Основними загрозами енергетичній безпеці України 

є неефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність активної 

політики енергозбереження, недостатні темпи диверсифікації джерел постачання 

енергоносіїв, низький рівень екологічної прийнятності енергетичного виробництва та 

соціальні конфлікти у сфері енергетичного виробництва та енергопостачання 

населення. 

Протягом десятиліть основою європейської та азіатської безпеки 

енергопостачання була концепція Гронінгена. Розроблена в Західній Європі в 1960-х 

роках, вона виправдовувала необхідність великих інвестицій у видобуток і 

транспортування газу. Для їх фінансування в контрактах використовували 

1) довгострокові зобов’язання (на 15, 20 або 30 років); 2) правило «бери або плати» 

(згідно якого покупець зобов’язаний заплатити за близько 80 % від договірних обсягів 

газу незалежно від реального споживання); 3) ціни на газ прив’язували до цін на нафту 

(що робить його конкурентоспроможним в порівнянні з іншими видами палива). 

Постачальник брав на себе цінові ризики, клієнт брав ризики обсягу. Замовник, 

національний газовий монополіст, міг перекласти зростання ціни на кінцевого 

споживача [8]. 

У континентальній Європі концепція Гронінгена в останні 15 років перестала бути 

панівною при укладанні контрактів. Законодавство ЄС розкололо національні газові 

монополії, відділивши виробництво та продаж від транзиту, відкрило ринок для 

новачків за допомогою доступу третіх сторін до трубопроводів і посилило ці 

положення за допомогою антимонопольних перевірок. У 2009 р. запрацювали ринкові 

закони: завдяки американському сланцевому газовому буму в Європу прийшов 

зріджений природний газ (ЗПГ), яким торгують на європейських хабах (торгівельних 
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майданчиках), і котрий був дешевший за газ, ціна на який прив’язана до ціни на нафту 

та законтрактована на довгострокову перспективу. Оскільки криза призвела до 

скорочення попиту, національні виробники «скидали» додатковий газ на спотових 

ринках1, тим самим ще більше підвищуючи їх ліквідність. Результат: сьогодні в Європі 

від однієї третини до половини газу постачається на умовах спотового ринку [9]. 

З початку активного енергетичного співробітництва між РФ та ЄС у енергетичній 

сфері РФ вдалося позиціонувати себе частиною проблеми енергетичної безпеки, а не 

частиною її розв’язання [6]. Звичайно, «Газпром» декларує пріоритет економічних 

інтересів, реалізація яких необхідна для перетворення компанії в глобальну 

енергетичну корпорацію. Але визначальними при виборі моделі поведінки газового 

монополіста все одно стають політичні міркування Кремля. 

РФ прагне блокувати інших енергетичних гравців (Азербайджан, Казахстан, 

Туркменістан, Узбекистан). Це дає змогу задавати тренд цінової ескалації на ринку газу 

в ЄС, отримувати максимальний грошовий виторг від експорту газу без гнучкої цінової 

політики. Так, РФ активно використовує придбані в Європі комунікації та активи як 

інфраструктурну зброю. Прикладом цього є словацький «Транспетрол», 49 % акцій 

якого було 2002 р. придбано російською компанією «Юкос». Починаючи з 2003 р., 

російська сторона блокує спроби українських експортерів у транспортуванні нафти 

неросійського походження, зокрема, каспійської, для потреб чеської нафтопереробки 

[1, с. 14–15]. 

Усередині політичних кіл РФ відзначають вагому роль «газового важеля», який 

дає змогу вирішувати питання на користь Москви. Показово, що в одному зі звітів 

Центру військово-політичних досліджень Інституту США та Канади Російської 

Академії наук «Оптимізація військової політики Росії для забезпечення національної 

енергетичної безпеки», опублікованому в листопаді 2012 р., міститься достатньо 

відверта констатація: «Основними споживачами російської сировини є країни Східної, 

Центральної та Західної Європи. Навіть країни з вельми диверсифікованою 

економікою, такі, як Німеччина, серйозно залежать від Росії, яка постачає в цю країну 

40 % усього обсягу експортованого газу та 20 % експортованої нафти. Це, як один з 

чинників, дає змогу Росії досягати певних політичних цілей, наприклад, припинення 

розширення НАТО, поглиблення зв’язків з Україною через підтримку проросійського 

кандидата на президентських виборах та ін. [4]. 

Варто наголосити на спробі РФ диверсифікувати шляхи постачання своїх 

енергоресурсів. Це стосується як і нових трубопроводів до ЄС, так і підписання нових 

контрактів з іншими країнами, зокрема Китайською Народною Республікою (КНР). 

Останні переговори та підписаний контракт з КНР (хоча й на невигідних для умовах) 

дозволяють РФ меншою мірою залежати від поставок нафти і газу до ЄС. 

Зважаючи на передумови формування єдиної європейської енергетичної політики, 

РФ активізує збереження своїх позицій в Європі шляхом втілення цілої системи 

заходів, серед яких: 

 намагання посилити російський контроль над європейською енергетичною 

інфраструктуру шляхом придбання акцій європейських енергетичних компаній, а 

також створення спільних підприємств; 

 забезпечення більш широкого виходу російського газу на європейський ринок за 

рахунок створення нових газотранспортних систем, що утримуватиме країни ЄС від 

                                                 
1 Спотовий ринок – система відносин з купівлі-продажу електричної енергії, відповідно до 

якої формується єдина погодинна гранична ціна системи на основі цінових заявок 
виробників електричної енергії та прогнозу споживання на добу вперед. 
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переорієнтації на інших постачальників газу та розвитку альтернативної 

газотранспортної інфраструктури; 

 диверсифікація ринків експорту російських енергоносіїв; у зв’язку зі збільшенням 

проблем у співпраці ВАТ «Газпром» з країнами ЄС керівництво РФ докладає зусиль 

щодо розширення виходу російських нафти та газу на азіатсько-тихоокеанський 

ринок, намагаючись прискорити заходи з розробки газових родовищ у Східному 

Сибіру; 

 спроби оминути «Третій енергетичний пакет ЄС», створюючи нові, на перший 

погляд незалежні від «Газпрому», однак йому підконтрольні газові компанії; 

зокрема, за сприяння керівництва РФ та особисто президента РФ В. Путіна останнім 

часом Росія нарощує видобуток газу низкою «незалежних» газових виробників, 

окремим з яких вже надана можливість самостійного виходу на зовнішній ринок, а 

саме: «НоваТЭК», «Лукойл», «Роснефть»; 

 перешкоджання реалізації планів видобутку сланцевого газу в Європі; 

 забезпечення державної підтримки ВАТ «Газпром» у його спорах з країнами ЄС [4]. 

Окрему увагу приділимо проекту «Північний потік», який яскраво засвідчує 

відсутність єдиної європейської енергетичної політики. Це гарний приклад, як політика 

приватних суб’єктів у цій галузі призвела до політично чутливих подій для німецької 

держави. 

Північноєвропейський газопровід, або «Північний потік», з політичного погляду є, 

імовірно, однією з найбільш суперечливих ініціатив у російсько-німецькій енергетичній 

співпраці. Це подвійний трубопровід завдовжки 1200 км для транспортування 

природного газу з Виборга (Росія) до Грайфсвальда (Німеччина) по дну Балтійського 

моря. Його перший трубопровід почали використовувати в листопаді 2011 р. 

Будівництво другого трубопроводу завершено 2012 р. [10]. 

Енергетика – це лише один елемент комплексних російсько-німецьких відносин. 

ФНР сприймає Росію як важливого партнера в кількох вимірах. По-перше, Росія є 

важливим торговельним партнером Німеччини. По-друге, це один з її основних 

енергетичних партнерів. Не можна також ігнорувати її військову могутність, особливо 

щодо безпеки в Східній Європі. І по-третє, Росія має геостратегічне значення для 

регіону і є членом Великої двадцятки. Отже, енергетичні відносини не так суттєво 

впливають на зовнішню політику Німеччини, як ширші відносини із самою Росією [5]. 

Тобто, енергетичний вимір відіграє досить важливу роль у російсько-німецьких 

відносинах, але не визначальну. Особливість цих взаємин вкладається в поняття 

«Russland verstehen», що означає особливий статус відносин між ФРН та РФ. Мова йде 

про «розуміння» частиною німецьких політиків авторитарних проявів у РФ. 

Зазначимо, що «Північний потік» спровокував досить негативні тенденції 

всередині ЄС. Зокрема, даний проект затьмарив економічні та політичні відносини між 

Польщею та РФ. Побоювання Польщі з приводу трубопроводу «Північний потік», 

зокрема, пов’язані з загрозою втратити свої поставки газу з Росії газопроводом «Ямал – 

Європа». Однак польський уряд несхвально сприйняв недавню спробу Росії 

реанімувати проект «Ямал – Європа-2», а провідні аналітичні центри в Польщі 

розцінили його як спробу чинити тиск на Україну. Загалом можна стверджувати, що 

енергетична стратегія Польщі спрямована на якнайшвидшу диверсифікацію постачання 

енергоносіїв та зменшення залежності від РФ. 

Інший спосіб просування інтересів Росії – через інфраструктуру так званих груп 

підтримки. Німеччина – гарний приклад такого підходу, коли внаслідок взаємовигідної 

співпраці з Росією великі національні компанії, особливо енергетичні, досить лояльно 

ставляться до «Газпрому». Крім того, компанії можуть також підтримувати певні 
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зовнішньополітичні ініціативи. У Польщі ситуація трохи інша через історичну пам’ять і 

недовіру, відсутність сильних груп підтримки та велику відокремленість енергетичної 

політики від політики щодо країн «Східного партнерства». Сприяє цьому й висока 

концентрація державної власності в енергетичному секторі. Усе це свідчить про 

створення всіх умов для мінімізації лобіювання російських інтересів у Польщі. Якщо 

певні компроміси й спостерігаємо, то вони, по-перше, засновані на взаємних інтересах 

обох країн, навіть якщо це не завжди вигідно для східних сусідів. Проте, на думку 

експертів, вони не мають критичного впливу на зовнішню політику Польщі [5]. 

Останні події на європейському газовому ринку показали низку загроз для 

енергетичної безпеки, які випливають з різких змін у виробництві, маршрутах транзиту 

і поставок природного газу до Європи. Очікуємо, що нова модель європейського 

газового ринку, побудована на принципах диверсифікації, безпеки поставок, 

взаємопов’язаності та лібералізації, забезпечить нові можливості та виклики для країн-

транзитерів газу Європи. З одного боку, поступовий перехід в Європі до спотових 

ринків газу буде означати справедливе ціноутворення, обумовлене конкуренцією. З 

іншого боку, скасування довгострокових контрактів постачання по трубопроводам 

створить високий рівень невизначеності та коливань цін для країн, які не мають 

диверсифікації джерел поставок, наприклад, країн Центральної та Східної Європи. Ця 

ситуація змусить регіон ЦСЄ шукати нові джерела поставок, укладати контракти на 

реверсне постачання в рамках Третього енергетичного пакету, фінансувати інвестиції в 

нову інфраструктуру транзиту й інтерконнекторів (газопроводів) та розвиток 

торговельних процесів для кращого узгодження попиту та пропозиції газу в регіоні. 

Зазначені проблеми треба розглядати тільки на основі глибшого співробітництва між 

основними країнами-транзитерами газу в регіоні [2]. 

За умов глобалізації енергетичного ринку і, відповідно, глобалізації проблеми 

енергетичної безпеки все частіше лунають голоси на користь посилення ролі НАТО в 

забезпеченні стабільності. Оскільки проблема енергетичної безпеки має глобальний 

характер, її розв’язання потребує глобального підходу і, відповідно, посиленої уваги з 

боку міжнародних організацій, таких, як НАТО. Альянс повинен докласти зусиль для 

забезпечення політичної солідарності проти навмисного припинення енергопостачання 

(як це було у січні 2009 р., коли Росія перервала поставки газу до України) і не вагатися 

застосовувати свій політичний вплив та важелі стримування у протистоянні спробам 

країн-виробників використовувати енергоресурси як зброю. Подібним чином 

впливовість альянсу має використовуватись для захисту суверенітету та прав країн-

виробників і транзитних держав, що перебувають у вразливому становищі [7]. 

У підсумку зазначимо, що, зважаючи на агресивну зовнішню політику РФ, 

значення енергетичної безпеки набуває особливої актуальності для ЄС. Відсутність 

єдиної політичної позиції щодо енергетичної безпеки серед країн ЄС створює 

сприятливі умови для використання РФ енергетичного фактора як засобу реалізації 

своїх геополітичних планів. 

Звичайно, країни ЄС намагаються створити необхідні умови для енергетичної 

незалежності, хоча РФ змогла достатньо успішно використати «газовий важіль» як 

інструмент політичного впливу для створення вагомого «газового лобі» в ЄС. Яскравим 

прикладом такого процесу став «ефект Шрьодера» – залучення впливових 

європейських посадовців до лобіювання проектів, що посилюють залежність ЄС від 

російських постачань та інфраструктури. Це засвідчує, що провідні європейські країни, 

перш за все Німеччина та Франція, не зацікавлені у створенні єдиної європейської 

енергетичної політики. Підтвердженням даного факту стала реакція зазначених вище 

країн на російську агресію в Україні. Порушення міжнародних норм та принципів 

демократії не стали вагомим стимулом для Німеччини та Франції. Ці країни не готові 
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втрачати економічну вигоду, навіть якщо така поступливість може призвести до 

«другої мюнхенської конференції». 

Отже, незважаючи на спроби окремих держав консолідувати зусилля навколо 

формування єдиної європейської енергетичної стратегії, можна стверджувати про 

відсутність чітких кроків щодо зменшення енергетичної залежності від РФ. ЄС на 

даний час не готовий до формування єдиної системи енергетичного захисту. Це 

пов’язано як із політичними (російське лобі у країнах ЄС), так і з економічними 

(небажанням європейських компаній втрачати можливість доступу до розробок нових 

родовищ газу та нафти) факторами. Безумовно, ЄС зацікавлений у зменшенні 

споживання енергоресурсів, але зростання темпів розвитку економіки європейських 

держав та програм, спрямованих на поступову відмову від атомної енергетики, 

спонукає лише до ефективнішого їх використання. Відповідний формат «енергетичної 

безпеки» у контексті агресивної зовнішньої політики РФ може призвести лише до 

більшої енергетичної залежності. Прагнення РФ не лише постачати енергоносії, але й 

контролювати комунікації їх доставки свідчать, що доки найбільші країни ЄС (перш за 

все ФРН) не вироблять спільної енергетичної політики, доти РФ буде мати 

найвагоміший інструмент впливу на зовнішню політику держав ЄС. 
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ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ 
 

 

 

УДК 32:123.:342.727/.729 

Климончук В. Й. 

 

ПОЛІТИЧНІ СВОБОДИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:  

ДИЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 

У статті стверджується, що проблеми глобалізації пов’язані передусім зі зміною 

просторових, часових і структурно-логічних зв’язків, у котрих перебуває людина. 

Глобалізацію характеризують не лише як тенденцію, що проектується на майбутнє, а 

й як реальний факт сьогодення, ознаку нової фази цивілізаційного процесу, що 

неухильно настає. Важливою координатою глобалізаційних змін є нове наповнення 

змісту людської свободи, права соціальних зв’язків, тобто загалом нове у процесах 

самовизначення особи, передовсім зумовлене суттєвими змінами у техніко-

технологічних системах і більшою уніфікованістю способів утвердження людської 

свободи. У процесі глобалізації та інтегрування України в світову спільноту 

відбувається інкорпорація юридичних, політичних, соціально-культурних і духовних 

цінностей, які розширюють і зміцнюють інститути політичних свобод. Одночасно 

простором утвердження політичних свобод стають не винятково вектори політики 

(інституції, відносини, сфера прийняття політичних рішень, політична діяльність, 

межі дії політики і под.), а й вектори економіки, культури, соціальної комунікації. 

Проведений аналіз дав підстави констатувати, що в епоху глобалізації існує 

необхідність формування істинно гуманістичних цінностей, вироблення привабливого 

соціального ідеалу, який має містити в собі ідею нерозривного зв’язку свободи і 

відповідальності особистості. При цьому свободу потрібно розуміти як взаємодію 

гармонійно розвинутого суспільства, в якому враховано інтереси всіх його громадян. 

Ключові слова: політичні свободи, політична влада, політичні цінності, політична 

участь, громадянське суспільство, глобалізація, демократична політична система.  

 

Климончук В. И. Политические свободы в условиях глобализации: дилеммы 

современной Украины. 

В статье утверждается, что проблемы глобализации связаны прежде всего с 

изменением пространственных, временных и структурно-логических связей, в которых 

находится человек. Глобализацию характеризуют не только как тенденцию, которая 

проецируется на будущее, но и как реальный факт настоящего, признак новой фазы 

цивилизационного процесса, который неуклонно наступает. Важной координатой 

глобализационных изменений является новое наполнение содержания человеческой 

свободы, права социальных связей, то есть все новое в процессах самоопределения 

личности, прежде обусловленное существенными изменениями в технико-

технологических системах и большей унифицированностью способов утверждения 

человеческой свободы. В процессе глобализации и интеграции Украины в мировое 

сообщество происходит инкорпорация юридических, политических, социально-

культурных и духовных ценностей, которые расширяют и укрепляют институты 

политических свобод. Одновременно пространством утверждения политических 

свобод становятся не исключительно векторы политики (институты, отношения, 

сфера принятия политических решений, политическая деятельность, пределы 

действия политики и проч.), но и векторы экономики, культуры, социальной 
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коммуникации. Проведенный анализ дал основания констатировать, что в эпоху 

глобализации существует необходимость формирования истинно гуманистических 

ценностей, выработки привлекательного социального идеала, который должен 

содержать в себе идею неразрывной связи свободы и ответственности личности. При 

этом свободу нужно понимать как взаимодействие гармонично развитого общества, 

в котором учтены интересы всех его граждан. 

Ключевые слова: политические свободы, политическая власть, политические 

ценности, политическое участие, гражданское общество, глобализация, 

демократическая политическая система. 

 

Klymonchuk V. Y. Political freedoms in terms of globalization: the dilemma of the 

modern Ukraine. 

The article argues that the challenges of globalization primarily related to the change of 

spatial, temporal, structural and logical relations, what is man. Globalization is 

characterized not only as a trend that is projected for the future, but as a fact today, a sign of 

a new phase of civilization process that occurs steadily. An important change is that 

globalization coordinate new meaningful human freedom, human social relations, that is a 

whole new person in the process of self-determination, primarily driven by significant 

changes in technical and technological systems and more unified ways of strengthening 

human freedom. Globalization and Ukraine's integration into the global community is the 

incorporation of legal, political, social, cultural and spiritual values that extend and 

strengthen the institutions of political freedoms. At the same time the space establishment of 

political freedoms are not only vectors of policy (institutions, relationships, political decision-

making sphere, political activities, the scope of policy and under.), but vectors of economy, 

culture, social communication. The analysis gave grounds to state that in the era of 

globalization, there is a need to form truly humanistic values, making an attractive social 

ideal, which should include the idea of indissoluble connection of freedom and responsibility 

of the individual. This freedom should be understood as the interaction harmoniously 

developed society that takes into account the interests of all its citizens. The essence, forms, 

and methods of determining the category of freedom in the world’s and Ukraine’s socio-

political thought have been interpreted. The author’s definition of the notion of “political 

freedoms” has been given. The need to study political freedoms in the anthropological and 

institutional forms of their exercising as well as interaction of these forms of political 

freedoms in the paradigm of the Ukrainian natiogenesis have been theoretically substantiated. 

The author’s conception, based on the specific character of studying the state of forming of 

political freedoms in the history of the Ukrainian statehood, has been formulated. It makes it 

possible to analyze the essence of freedoms by combining anthropological and institutional 

models, which balances political foundation of being through the human factor with 

transforming and activating principles and detached institutional other-manifestations of 

human nature – political institutes and institutions. It has helped to present more perfectly the 

concept of dichotomic understating of freedoms in the definition of “freedom from” 

(naturalistic paradigm) and “freedom for” (social paradigm). 

Key words: political freedoms, political power, political values, political participation, 

civil society, globalization, democratic political system. 

 

На межі двох тисячоліть проблеми глобалізації посіли чільне місце у науковому 

дискурсі на всіх континентах світу в зв’язку зі значним розширенням і прискоренням 

соціальних, економічних, виробничих, трудових, політичних, культурних, 

інформаційних та інших змін у планетарному масштабі. У центрі цієї бурхливої 

дискусії постають економічні й політичні теорії та практики «глобалізму», що 
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«розглядає весь світ як одну економічну цілісність, де комунікація, виробництво і 

продаж товарів не мають бар’єрів» [12, с. 121–122]. 

Спостерігається поширення міфів неоліберальної ідеології про «кінець історії» та 

незворотний характер глобалізації, масової ейфорії під гаслом «Глобалізації немає 

альтернативи!». З цього огляду глобалізацію часто розглядали не лише політики, а й 

науковці як новітній об’єктивний феномен історії світової цивілізації та порівнювали з 

приливною хвилею, що раніше чи пізніше винесе всі човни глобальної економіки до 

заповітного берега загальнолюдського щастя і добробуту для всіх [1, c. 130–132]. 

Процеси глобалізації світового порядку, з одного боку, суттєво інтенсифікують 

загальнолюдський спосіб життя, оптимізують способи, механізми, ресурси в усіх 

царинах буття. Це допомагає людині раціональніше, скоординованіше й економічніше 

діяти у плані узгодження своїх взаємин із суспільством, його інституціями, державою 

та владою. 

Одночасно процеси глобалізації породжують низку суперечностей, у тому числі: 

- суттєву секулярізацію попередніх історичних форм, змісту та способів глобалізації, 

котрі здійснювалися через експансію, домінування певних «універсальних» форм 

релігії й інтенсивність географічних освоєнь землі (натомість це зумовлювало 

утвердження своєрідного колоніального глобалізму), через війни (призводило до 

формування величезних імперій) та особливий чинник ринкових відносин, 

сформованих класичною буржуазною добою, навіть через гуманістичні ідеї 

просвітництва, які, з одного боку, раціоналізували дійсність, самі відносини, а з 

іншого (і це є головним) – глобалізували сам сенс існування людини, її свободу, 

право, розум; саме ці історичні способи піддаються постійній секуляризації під 

впливом неоглобалістських процесів, що відбуваються у сучасному світі; 

- суперечності між загальноісторичними цінностями людської культури та 

цінностями, котрі формує сучасна цивілізація; 

- неузгодженості відносно того, поєднуваними чи непоєднуваними є різні локальні 

цивілізаційні процеси; 

- розбіжності між загальнолюдськими інтересами у світі, де все органічно 

взаємопов’язане, та національно-етнічними особливостями, ідентичністю; 

- невідповідності між глобальним динамізмом соціальних змін і стабільністю 

соціальних, політичних, правових, економічних систем; 

- суперечності між гомогенізацією та диверсифікацією, об’єднанням і фрагментацією; 

- неузгодженості між можливістю самознищення людства та його виживанням, 

збереженням роду; 

- протилежності між уніфікацією, «прозорістю» системи людських відносин і 

необхідністю гарантування національної безпеки кожної держави, без чого ця 

держава перетворюється на міф. 

Проблеми глобалізації, попри величезний інтерес до них, все одно потребують 

поглибленого аналізу. Адже нині більше досліджені у глобалістиці економічна сфера, 

її вплив на всі сфери людського буття (традиція «Капіталу» К. Маркса тут майже 

ніколи не забувалася). Проблеми ж глобалізації в етнонаціональній, соціальній, 

інституціональній, духовній сферах людської рефлексії, на наш погляд, вивчені 

недостатньо. 

Одна з впливових теорій визначення сутності глобалізаційних процесів – їхнє 

трактування як певних наслідків узаємозалежних зв’язків, що формуються насамперед 

у системі міжнародних відносин. Згадаємо тут праці Р. Кеохейна, Дж. Ная Інша 

теоретична концепція, представлена доробками, наприклад, М. Ван дер Ліндена, 

пояснює всю систему ускладнення глобалістичних процесів у світі активізацією 

соціальних чинників: значним піднесенням масових рухів, зокрема й робітничими 
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акціями, активізацією профспілок, молодіжних рухів у широкому спектрі – від 

екологічних до політичних [5; 13]. 

Цікава у науковому контексті, на нашу думку, концепція, згідно з якою сутність 

перманентно змінюваних інтересів суспільств до глобалістики становить необхідна для 

людини актуалізація історії. Саме історія перетворюється на універсальну парадигму, 

котра дає змогу оптимальніше орієнтуватися, приймати рішення, обирати мету, 

завдання для подальшого розвитку, знаходити пріоритети в політиці – й усе це з 

урахуванням історичного досвіду, що стає своєрідною формою для розвитку 

майбутнього [15, с. 210]. 

Не можна не згадати й концептуальний підхід до встановлення детермінантних 

засад глобалізаційних процесів. Вони виводяться з чинника утвердження 

«міжнародного суспільства» (Х. Булл) як певної усвідомленої системи взаємодій, котрі 

уможливлюються не через наявну систему міжнародних відносин (як зв’язків 

співіснуючих систем), а внаслідок певної органічно цілісної метасоціальності, що 

завдяки глобалізації формує загальні інтереси й загальні цінності (виживання та 

процвітання цілісної земної цивілізації), утверджує універсальні для всіх учасників 

міжнародних відносин правила поведінки, створюючи цим єдину систему 

міжнародних організацій, загальну культуру та цивілізацію [8, с. 252]. 

До наступного концептуального підходу ми зарахували б теорії, котрі трактують 

причини глобалізації світових процесів винятково у зв’язку з антропологічними 

чинниками, а саме – з постійною спрямованістю людини на розв’язання основної 

історичної (у будь-якому стані розвитку суспільства, будь-якому стані соціалізації) 

суперечності між системою спільних інтересів та системою протилежних інтересів. 

Саме постійна спрямованість людини на розв’язання цієї суперечності породжує в 

системі держави своєрідні універсальні метаінтереси, котрими є політика, влада і право 

(О. Гьофе). Переважно саме такі чинники впливають на глобалізаційні зміни й 

акцентуацію в них саме політики, влади та права як найвпливовіших чинників, 

демонструючи цим своєрідні критерії антропологічності цієї складної неоднозначної 

тенденції [8, с. 304]. 

Права людини мають системовизначальну значущість; демократія продуктивніша, 

ніж тиранія; ринок ефективніший за командно-адміністративну економічну систему; 

відкритість значно краща від самоізоляції, замкнутості – ця система цінностей і 

настанов, сформована й активно пропагована Заходом, не лише набула значного 

поширення та визнання в сучасному світі, а й слугувала, як ми вважаємо, своєрідною 

матрицею всієї інформаційної системи політичного, економічного, соціального, 

культурницького поля буття країн сучасної демократичної цивілізації. 

Наближення поглядів, підходів, способів розв’язання є характерним явищем для 

сучасного людства і так чи інакше неодмінно виявляє себе в суспільній практиці. Після 

руйнації соціалістичної системи ринкова економіка, політична демократія, ідейний 

плюралізм, відкрите суспільство стали загальновизнаними та природно необхідними 

орієнтирами в прогресуванні держав із новою соціально-політичною орієнтацією. 

Уперше за всю історію більшість людей, котрі живуть у сучасному світі, повільно, але 

дедалі впевненіше напрацьовують спільне (навіть дещо узгоджене) розуміння 

основних принципів життєствердження. Це й становить ідейно-інформаційний 

фундамент сучасних глобалізаційних процесів. 

Початок третього тисячоліття виявив небезпечну і непередбачувану за 

результатами та розмахом невідповідність між глобальним масштабом проблем, з 

якими стикнулося людство, й обмеженими зазвичай національно-державними 

способами та методами їхнього розв’язання. І серед усього вагомого комплексу 

проблем, що потребують об’єднаних зусиль усіх громадян нашого світу, 
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найважливішими, на нашу думку, є стан природного довкілля й екологія політики. І 

перше, і друге сьогодні викликають занепокоєння, оскільки під запитанням саме 

виживання людини в природно-біологічному сенсі й соціуму як високорозвиненої, 

цивілізованої саморегулювальної системи, що створила складні допоміжні засоби для 

власного існування та безпеки: державу, політичні інституції, систему влади, правових 

норм, соціальні структури і под. Саме від стану екологічності (людяності, гуманності, 

демократичності) останніх виживання, збереження людини залишаються настільки ж 

залежним, наскільки і від природних чинників. 

Цей шерег небезпек і загроз, на котрі сучасна людина безперервно наражається, 

можна розгорнути далі. Небувала інтенсивність, ускладненість і невичерпність 

зв’язків між людьми перетворює індивідів на людство, окремі держави  – на 

мегадержави, політичні, економічні системи, виплекані історією й національними 

культурами, традиціями – на мегасистеми з уніфікованими, багато в чому 

однозначними виявами. Усе це на загал формує простір, де добро вперше може 

репрезентувати себе як уселеньска сила, але й зло тут може втратити свої попередні 

локальні онтологічні форми й постати як вселенський феномен. Глобалізація суттєво 

впливає на трансформацію підґрунтя того, що називають «острівною свідомістю», 

заперечуючи її артикуляційну роль. І хоч якими вагомими та бажаними не виявилися 

б спроби на тривалий час (або й назавжди) ізолюватися від глобальних проблем, ці 

спроби рано чи пізно будуть подолані. Однак тут потрібно зауважувати інше: коли 

світ стає дедалі взаємозалежнішим, то він, з одного боку, водночас перетворюється 

на суттєво взаємозахищеніший, а з іншого – на багато в чому взаємовразливіший [11, 

с. 124–130]. 

На нашу думку, одну з найважливіших причин напруженості глобалізаційних 

процесів становить глибинна відмінність у рівнях соціально-економічного та 

політичного розвитку людського суспільства, способі життя, ставленні до головних 

проблем буття і можливостях їхнього розв’язання. Це породжує друге джерело гострої 

та суперечливої конфліктогенності – значну диспропорцію потенціалів між окремими 

учасниками глобалізаційних процесів. Біполярний світ, який донедавна так яскраво 

себе репрезентував, змінився на багатополярний. І сформована вже на межі XX і 

XXI ст. нова якість нерівності стартових можливостей визначає розподіл рольових 

функцій, сіє зернини конфліктів між тими, хто переміг, і тими, хто зазнав поразки від 

глобалізації, між фаворитами та приреченими аутсайдерами мегасуспільства. Ця 

ситуація загострюється тому, що слабкими стали наднаціональні регулятори 

глобалізаційних процесів. Адже Ліга Націй, згодом ООН, своєрідні військово-

політичні об’єднання, регіональні економічні спільноти були тими інституціями, які 

формувалися за межами інформаційних суспільств у період, що передував сучасній 

глобалізації. Остання потребує пошуків нових регуляторів, але в процесі цього 

активізуються надінституціональні феномени, котрі важко піддаються регулюванню. 

До них належить і сама глобалізація, яку інформаційний простір «виніс» за межі 

підпорядкування й поки що цілеспрямованого регулювання, хоча й сама політика тут 

втрачає ознаки інституційності, локальності, опосередкованості. У зв’язку з цим, на 

нашу думку, політичним простором буття стають не винятково вектори політики 

(інституції, відносини, сфера прийняття політичних рішень, політична діяльність, межі 

дії політики), а й переважно вектори економіки, культури, соціальної комунікації. 

Виникає своєрідна синтетично-універсальна глобалізаційна просторова ситуація 

політики [15, с. 20–42]. 

Загалом у сучасній Україні, з огляду на внутрішні й геополітичні обставини, 

спостерігається тенденція гармонізації функціонування інститутів демократії, котрі 

забезпечують права і свободи людини та громадянина, різних соціальних верств, 
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обмежують адміністративно-вольове втручання влади у сфери приватного й 

суспільного життя людини. Друга тенденція характеризується зміцненням зв’язків 

Української держави, її політичних і громадських інститутів з подібними за 

функціональністю структурами інших країн. Третя тенденція в суспільно-політичному 

розвитку демократичних інститутів виявляється в тому, що в процесі глобалізації та 

інтегрування України в світову спільноту відбувається інкорпорація юридичних, 

політичних, соціально-культурних та духовних цінностей, які розширюють і 

зміцнюють інститути політичних свобод.  

Примноження міжнародних інститутів, у структурі учасників котрих є й Україна, 

надзвичайно полегшує постійне піклування наших представників про національні 

інтереси. Окрім того, у цьому багатоструктурованому міжнародному інституалізмі 

Україна репрезентує себе як націю та оприлюднює власні інтереси, узгоджує свої 

наміри і дії. Класичний зразок такої інституції – ООН, членом котрої Україна стала ще 

в радянські часи. Статус тодішньої України вважаємо формальним, але і в такий спосіб 

українська нація була репрезентована на найвищому геополітичному рівні.  

Принцип рівних прав і свобод, яким послуговують міжнародні інституції, 

запроваджує водночас і неформальний принцип морального, етичного авторитету, за 

котрим визначається ієрархічний статус країн і держав у впровадженні тих чи інших 

цінностей демократії, рівня цивілізованості. Україна глобалізується через інтеграцію в 

різні наднаціональні інститути й інші національні простори. Глобалізація та інтеграція є 

найсуттєвішими тенденціями подальшого розвитку України, її різних соціальних 

структур [10, c. 78]. 

Сучасні концепції глобального визнають існування дихотомії 

«глобальне/локальне», ґрунтоване на тому факті, що глобальне і локальне первинно 

передбачають одне одного. Під «локальним» зазвичай розуміють процеси, дії, практики 

та явища, чітко визначені у просторі й часі, обмежені умовами конкретного місця. 

Долаючи зумовленість місцем дії, виходячи за рамки обмеженого локального простору, 

процеси, практики набувають «глобального» характеру. Подолання такого простору 

означає не лише поширення дії явища за межі конкретної локальності. Вихід явища за 

межі локальності призводить до того, що це явище починає зазнавати впливу умов та 

процесів, котрі відбуваються в інших локальностях, розташованих на відстані від них.  

Як стверджують провідні теоретики глобалізації, глобальні процеси завжди по-

різному інтерпретуються й абсорбуються різними локальностями [4, с. 33–35]. Інколи 

трансформація настільки сильна, що один і той самий глобальний процес у різних 

локальностях набуває абсолютно відмінного, інколи протилежного звучання. За 

словами шведського вченого У. Ганерза, «локальне» – це простір, «в якому множина 

різних впливів поєднуються разом і реалізуються у цілком унікальних комбінаціях, під 

дією спеціальних умов» [6, c. 87–88]. Локальний контекст так сильно може впливати на 

інтерпретацію та вияв глобальних процесів і феноменів, що на виході отримується 

гібрид глобального й локального. Глокалізація дещо відрізняється від гібридизації. 

Глокалізація передбачає змішування, адаптацію двох або більше процесів, один із яких 

обов’язково локальний. Гібриди не обов’язково передбачають наявність «локального». 

Наприклад, може бути гібрид двох зовнішніх культур. Існує чимало прикладів у 

технологіях, бізнес-практиці, коли дві різні системи або моделі поєднуються для 

отримання кращого ефекту. Глокалізація лише тоді має смисл, коли містить, принаймні, 

один компонент, що належить до місцевої культури, системи цінностей, практик та ін. 

[14, с. 1–9]. 

Глобалізація зміцнює не тільки суверенізацію української національної держави і 

спільноти; вона, враховуючи її економічний та соціальний потенціал, узгоджує через 

інституції вияв національних інтересів з інтересами інших цивілізованих спільнот. 
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Найбільшою цінністю міжнародних інститутів економічного, політичного, юридичного, 

соціокультурного, екологічного й іншого функціонального призначення є те, що вони 

використовують демократичні цінності, завдяки чому в Україні міцно утверджуються 

політичні свободи як засадничі цінності демократії. «На міжнародному рівні Україна – 

потужна європейська держава, – акцентують дослідники. – І цьому є вагомі 

підтвердження. На пострадянському просторі Україна посідає друге місце після Росії за 

чисельністю населення, економічним та науково-технічним потенціалом. За розмірами 

територія України – друга в Європі. Українська держава належить до п’ятірки країн 

світу, які мають новітні технології в авіаційній та космічній сфері. За оцінками 

міжнародних експертів, Україна посідає перше місце в Європі за коефіцієнтом 

транзитності» [9, c. 28]. 

Історичні традиції української нації найбільше ідентифікуються з європейськими. 

Тому утвердження України в Європейському Союзі сприятиме самоутвердженню і в 

міжнародному масштабі. Однак таке піднесення може бути реалізоване тоді, коли 

партії та громадянське суспільство у своїх політичних намірах, волевиявленні й 

амбіціях зануряться у демократичне середовище, яке самі продукують. Водночас 

Україна є послідовним прихильником стратегічного партнерства з Російською 

Федерацією. Їх єднає не лише спільне минуле, а й спільне майбутнє. Політика України 

щодо Росії – це політика рівноправних суверенних держав, котрі на основі норм 

міжнародного права шукають шляхи до розширення сфери співпраці. Відносини 

України та Росії істотно впливають на атмосферу в усій Європі. У цьому контексті 

принципове значення для України має діалог із США й іншими головними 

партнерами – від Варшави до Лондона. Україна послідовно реалізує програму з 

інтеграційного наближення до ЄС, входження в європейський соціокультурний простір 

[9, c. 27]. 

Це – з одного боку. З іншого – невизначеність стосовно фундаментальних 

суспільних цінностей, зростання невідповідності між деклараціями і політичною 

практикою, які характеризують Україну як суб’єкта міжнародних відносин та 

зумовлюють курс багатовекторності. Водночас ціннісні орієнтири – важлива основа не 

лише глобального світового порядку, а й національної безпеки. Потенціал для 

наповнення курсу міжнародного співробітництва України ціннісною складовою вчені 

вбачають у дотриманні принципу толерантності, взаємній повазі, забезпеченні прав і 

свобод людини, транспарентності, реалізації демократичних політичних цінностей. 

Можливість глибше проаналізувати ставлення населення України до глобалізації 

надають результати омнібусу, який містив окремий блок запитань з цієї теми. Так, за 

його даними, можна дійти висновку, що більшість населення України залишається поза 

впливом глобалізаційних процесів чи є пасивним об’єктом їхньої дії, не усвідомлюючи 

тенденцій розвитку сучасного світу. Половина опитаних (51,2 %) узагалі нічого не чули 

про глобалізацію. Однак навіть серед тих, хто знав про неї (48,7 %), чверть (24,9 %) 

вагалися з визначенням оцінки та сутності глобалізації, майже третина (29,6 %) не 

могли однозначно сказати, позитивно або негативно вони ставляться до глобалізації; 

45,8 % та 47,4 % відповідно вагалися з відповіддю про те, чи впливає глобалізація на 

розвиток українського суспільства та їхнє власне життя. Факторами, котрі 

встановлюють обізнаність із глобалізацією, виявились освіта та вік респондентів. 

Впливовим чинником є також вивчення англійської мови. Більшість громадян 

усвідомлює: знання англійської як домінуючої мови міжнародного спілкування 

сьогодні необхідне для всебічного залучення до інформаційних та економічних обмінів 

у світі; 83,7 % опитаних під час моніторингового дослідження вважали, що вивчення 

англійської має стати невід’ємною складовою програми загальноосвітніх шкіл [10, 

c. 162–164]. 
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Отже, більшість населення України поверхово уявляє сучасні складні процеси у 

глобальному економічному просторі, а також ризики і загрози, пов’язані з 

глобалізацією та глобалізмом і негативним впливом передусім на країни, котрі стали 

на шлях «наздоганяючого розвитку». Звідси – більшість громадян України не може 

ефективно впливати на політичний курс національної еліти, яка вбачає у глобалізації й 

інтеграції на умовах «Великої сімки», тріади Всесвітнього банку – Міжнародного 

валютного фонду – Світової організації торгівлі, воєнного блоку НАТО, 

транснаціональних корпорацій і транснаціональних банків єдиний шлях виходу 

України із системної кризи та введення до глобального простору. 

Проаналізований матеріал дає підстави стверджувати, що, по-перше, сучасна 

доба характеризується розширенням і поглибленням у геополітичному просторі 

національно-державницьких свобод та зміцненням суверенітету України. По-друге, 

політичні інститути свободи в процесі демократизації суспільно-політичного життя 

стали можливим феноменом через загальне волевиявлення народу. По-третє, 

українське суспільство, незважаючи на тривалий період політичної історії у складі 

імперських держав, котрі послідовно і методично руйнували національну культуру, 

мову, традиції, вижило, зберегло ідентичність. Основною тенденцією політичного 

життя української спільноти у складі імперських держав було підпорядкування 

принципу: що більший тиск на національні цінності, то виразніше спільнота 

відчувала потребу в боротьбі за свободу; що вразливіші приниження національної 

патріотичної еліти, то завзятіші її зусилля захищати українську мову, культуру, 

звичаї.  

Оскільки в геополітичному просторі держави перебувають у процесі глобалізації 

ідей, технологій, фінансових ресурсів, соціокультурних цінностей і водночас 

інтегруються, скажімо, в різні об’єднання, клуби, то для української влади важливо 

визначитися, в які міжнародні союзи інтегруватися і в який спосіб, аби не втратити 

суверенітету і набути демократичного досвіду. Ми підтримуємо думки Т. Венцлови, 

коли він наголошує: потрібно «бачити свою націю на планетарному тлі, в загальному 

контексті й прагнути, щоб вона з ним узаємодіяла. Світовий контекст – це завжди 

виклик, на який потрібно відповісти, і ця відповідь додає снаги нації… Нація поза 

участю в світовому контексті втрачає форму, стає нецікава усім, включно із самою 

собою» [3, c. 23]. 

На думку окремих дослідників, сучасна глобалізація уніфікує національно-

державні пріоритети й призводить до «постнаціонального саморозуміння політичного 

цілого», «постнаціонального суспільства» (Ю. Габермас), формування 

позанаціональної політичної культури, яка дасть змогу перебудувати солідарність 

громадян «на абстрактній основі конституційного патріотизму», не вдаючися до 

ментальної укоріненості в нації, історії. Громадяни Євросоюзу задля цивільної 

солідарності повинні, з цього погляду, незважаючи на національні межі, навчитися 

визнавати один одного як ту саму державно-політичну систему [10, с. 289–293, 319–

322]. Однак реалії сьогодення засвідчують не уніфікацію національного, а своєрідний 

етнічний ренесанс, стимулом для пожвавлення якого стали процеси розпаду світової 

соціалістичної системи та багатонаціональних соціалістичних держав (передусім СРСР 

та Югославії). З одного боку, глобальні зміни світового масштабу спричиняють 

глобалізацію свідомості, що супроводжується послабленням почуття етнічності й 

навіть космополітичною орієнтацією певних суспільних груп, з іншого – етнізується 

свідомість – на противагу урбанізації, уніфікації, асиміляції. Активізується 

етноцентризм, звужується поле особистої самоідентифікації. Окрім того, в сучасній 

дійсності «існує не суб’єкт права з паспортом у кишені, а людина в усій її цілісності, з 

її мріями, символами, традиціями – тим, що формує її ідентичність» [2, с. 16]. 
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У зв’язку з цим дотримуємося думки М.Степика, котрий стверджує: «Глобалізація 

як об’єктивний процес висуває перед сучасними культурами проблему можливості 

існування унікальних національних ареалів на мапі сучасного світу, де означені шляхи 

його об’єднання в єдиний економічний і культурний організм. Очевидно, що процеси 

світової інтеграції не мають перекреслювати історично усталеного факту диференціації 

національних культур, які формувалися впродовж сторіч в окремих країнах, створивши 

систему культурних надбань і цінностей, без урахування котрих неможливо уявити 

цілісності світу як такого культурного простору, де завжди залишається місце для 

«іншого». Це засвідчує, зокрема, і криза політики мультикультуралізму на теренах ЄС, 

і проблемність завдання формування наднаціональної ідентичності у громадян країн, 

що входять до ЄС [10, c. 4–5]. 

Політичний статус незалежності української національної держави – це лише 

первинна правова засада для самоутвердження в сучасному глобалізованому 

політичному просторі. Національні держави, посилюючи зв’язки з іншими країнами в 

геополітичному глобалізованому просторі, зберігають первинну статусно-політичну та 

юридичну засаду. Ця засада створює необхідну передумову глибинного зв’язку з 

політичними наднаціональними інститутами держав, котрі регулюють 

узаємовідносини між країнами та забезпечують своїм громадянам права і свободи. У 

цьому контексті достатньо зафіксувати беззаперечний факт: існує українська 

реальність та інший світ, який відрізняється від нашого, з яким ми змушені 

взаємодіяти. Існує й усесвітня цивілізація, що створювалася як цілісність 

тисячоліттями. До неї належить і Україна. Ця цивілізація не сприймає внутрішньої 

самоізоляції регіональних та локальних цивілізацій, внутрішньої глибини їхнього 

мовчання, змушує вступати у діалог мовою ідеології, політики, економіки, культури. 

Отже, на початку ХХІ ст. сформувалася нова конфігурація цивілізацій, яка не 

вкладається у вираз «західна – незахідні цивілізації».  

Глобалізація всесвітньої цивілізації супроводжується регіоналізацією цивілізацій, 

створенням нових субрегіональних цивілізацій, що класифікуються за релігійним, 

економічним, політичним та іншими критеріями, сплеском активності локальних цивілізацій 

на державній і етнічній основах: держави-цивілізації й етноси-цивілізації [7, c. 291].  

Як підтвердила практика розвинутих країн, в умовах розширення політичних 

свобод громадян до найважливіших компонентів сучасного суспільно-політичного 

життя належить утвердження політичних свобод, громадянського суспільства, 

демократії. Розглядаючи інституціоналізацію політичних свобод у сучасному 

цивілізаційному українському націогенезі, потрібно звернути увагу на те, що: по-

перше, процес виходу із системи політичного й ідеологічного тоталітаризму в його 

великоросійській світоглядно-ціннісній парадигмі ще не завершився; по-друге, 

українська нація у значній частині свого соціокультурного тіла цілком асимільована 

російською ментальністю; по-третє (і це дуже актуально), в межах наявного великого 

приватного бізнесу співіснують власники російської, єврейської та інших національних 

меншин, економічні інтереси котрих політизовані.  

Перспективи подальшого формування Української держави визначатимуться 

переважно не тільки внутрішніми трансформаційними змінами, а й сучасними 

планетарними змінами, проблемами та викликами. Останні не лише дедалі більше 

впливають на соціально-економічний і політичний розвиток, а й визначають історичні 

долі багатьох країн, у тому числі й України. 
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Кириленко О. М. 

 

ІНВАЙРОНМЕНТАЛІЗМ ТА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

 

Стаття присвячена актуальній темі сучасної політичної науки – проблемі 

збереження природного середовища, яка знайшла відображення в концепції та 

політиці сталого розвитку суспільства. Інвайронментальна проблематика стала не 

тільки одним з провідних напрямів соціально-політичних досліджень, а й отримала 

стратегічну підтримку з боку ООН в рамках програм збереження природи та 

забезпечення сталого розвитку всіх країн світу. 

Ключові слова: інвайронменталізм, сталий розвиток, глобальні проблеми 

людства. 
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Кириленко О. Н. Инвайронментализм и политика устойчивого развития в 

контексте глобальных проблем. 

Статья посвящена актуальной теме современной политической науки – проблеме 

сохранения природной среды, которая нашла отражение в концепции и практике 

устойчивого развития общества. Инвайронментальная проблематика стала не 

только одним из ведущих направлений социально-политических исследований, но и 

получила стратегическую поддержку со стороны ООН в рамках программ сохранения 

природы и обеспечения устойчивого развития всех стран мир.  

Ключевые слова: инвайронментализм, устойчивое развитие, глобальные проблемы 

человечества. 

 

Kirilenko O. M. Environmentalism and the politics of sustainable development in the 

context of global problems. 

The article is devoted to the topical subject of modern political science – the problem of 

preservation of the environment, which is reflected in the concept and practice of sustainable 

development. Environmental problems were not only one of the leading areas of social and 

political studies, and strategic and received support from the UN programs in nature 

conservation and sustainable development of all countries.  

Saving the environment has gained importance most acute problem of global society and 

current direction of public policy. This problem is caused by the negative consequences for 

the nature of the world of social, scientific-technological progress, which leads to a 

significant reduction of natural resources, pollution of waste production and consumption. 

This worsens the conditions of life on the planet at an accelerated pace, could lead to 

environmental disaster. In this respect, environmental policies at the national and global 

levels requires significant intensification, increased efficiency, integration efforts by 

scientists, politicians and all actors of civil society.  

The new environmental policy is based on the concept oft environmentalism and 

practically embodied in the principles of modern sustainable development policy. 

Environmentalism and sustainable development policy are actively supported by the UN, a 

large number of international organization, require effective implementation in policies and 

educational national systems.  

Key words: environmentalism, sustainable development, global problems of mankind. 

 

Постановка проблеми. Збереження природного середовища знаходиться в центрі 

глобального порядку денного. Екологічна деградація та екологічна криза, які 

спостерігаються у сфері взаємодії суспільства та природи, виступають факторами 

розвитку нової наукової парадигми – інвайронменталізму, а також розвитку нового 

напряму досліджень та політики сталого розвитку. Збереження навколишнього 

природного середовища набуло значення найбільш гострої проблеми розвитку 

глобального суспільства та актуального напряму державної політики. Дана проблема 

викликана негативними для природи планети наслідками соціального, науково-

технічного прогресу, який призводить до значного зменшення природних ресурсів, 

забруднення природного середовища відходами виробництва та споживання. Все це 

погіршує умови життя на планеті у прискореному темпі, може призвести до екологічної 

катастрофи. У такому аспекті екологічна політика на національному та глобальному 

рівнях вимагає значної активізації, підвищення ефективності, інтеграції зусиль з боку 

науковців, усіх суб’єктів політики та громадянського суспільства. Нова екологічна 

політика базується на концепції інвайронменталізму та практично втілюється в 

принципах сучасної політики сталого розвитку. Інвайронменталізм та політика сталого 

розвитку активно підтримуються ООН, великою кількістю міжнародних організацій, 
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що потребує розвитку та імплементації наукової бази, як і практична реалізація даної 

концепції. 

Мета статті: провести аналіз змісту інвайронменталізму як новітньої наукової 

парадигми та концептуальної основи політики сталого розвитку, спрямованої на 

вирішення однієї з основних глобальних проблем людства – збереження природного 

середовища. 

Інвайронменталізм (англ. «environment» – навколишнє середовище, природа) – 

один з напрямів сучасної екологічної науки, загальна назва теоретичних підходів до 

дослідження впливу суспільного розвитку на природне середовища, осмислення його 

негативних наслідків, шляхів забезпечення екологічної небезпеки [1, c. 15]. 

Інвайронменталізм є також сучасним соціально-екологічним рухом, який спрямований 

на посилення захисту навколишнього середовища, збереження біологічної 

різноманітності. В політико-управлінському аспекті інвайронменталізм представляє 

сукупність державних, адміністративних, правових, економічних, політичних і 

суспільних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і 

збереження природних ресурсів Землі, обмеження негативного впливу людської 

діяльності на навколишнє середовище [2, p. 106].  

На етапі становлення та розвитку індустріального суспільства турбота про 

навколишнє природне середовище з утилітарної точки зору розглядалась як 

нерентабельна та непотрібна. Але в сучасних умовах розуміння цінності різноманітних 

форм життя на планеті та їх збереження цінності здоров’я та працездатності людей 

стали критерієм оцінки будь-якої діяльності в інтересах майбутнього. Це змінило зміст 

екологічної політики. Інвайронменталізм займає принципово критичну позицію 

відносно концепції необмеженого економічного зростання на основі використання 

ресурсів Землі і технічного прогресу, яка сформувалась в ХУІІІ ст. в рамках 

економічної теорії (А. Сміта, Д. Рікардо), та зберігає свої позиції і в наш час. Перші 

зауваження щодо обмеженості природних ресурсів зробив англійський священик 

Т. Мальтус в своїй книзі «Есе про принципи народонаселення» (1798 р.), в якій йшлося 

про протиріччя між кінцевими запасами природних ресурсів і необмеженим ростом 

населення. У формування сучасних основ інвайронменталізму значний внесок зробив 

російський вчений В. Вернадський, який вивчав процес взаємовідносин між людиною і 

природою (біосферою) та сформував теорію ноосфери [3]. Основні положення 

інвайронменталізму були сформовані в 80-ті рр. ХХ ст. американськими екологами 

В. Коттоном та Р. Данлором [4].  

У сучасну епоху екологічна тематика стала провідною проблемою глобального та 

національного розвитку [5]. Екологічна деградація та екологічна криза, які 

розгортаються в сучасних умовах зі значним прискоренням, є наслідком 

функціонування фундаментальних механізмів глобальної соціально-економічної 

системи, надзвичайно високих можливостей розвитку технологій виробництв і 

водночас концептуально-функціональної обмеженості традиційних принципів 

використання природних ресурсів, що привело до порушення коеволюційної єдності 

розвитку суспільства та біосфери як єдино реальної можливості їх спільного 

співіснування та розвитку.  

Одним з провідних положень сучасного інвайронменталізму є висновок про те, що 

необхідно долати такі наслідки негативного соціогенного впливу на природу, як: 

забруднення навколишнього середовища (землі, води, повітря), глобальноме потепління, 

руйнування озонового шару, наростання дефіциту природних ресурсів, перенаселення 

внаслідок демографічного вибуху, деструктивні наслідки урбанізації, голод та відсутність 

ефективної системи глобальної продовольчої безпеки, знищення лісів та видів тварин 

(зменшення біорізноманіття). Вирішення таких завдань потребує екологізації не тільки 
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всіх напрямів політики економічного та соціального розвитку, а й свідомості людей. 

Отже, майбутнє суспільства все більшою мірою стає залежним від ефективності 

екологічної політики на локальному, національному та глобальних рівнях [1; 4]. 

В останні роки інвайронменталізм підтримується прихильниками екосоціалізму, з 

позиції якого вирішення проблем екологічної кризи як прояву загальної кризи 

глобального капіталізму неможливе без переходу до нової соціальної системи – 

екологічного соціалізму. Найвідомішими представниками екосоціалізму є Сарал Саркар 

та Джоел Ковель. Центр політичної екології (Каліфорнія, США) спільно з англійським 

видавництвом «Taylor and Francis Group» з 1988 р. видає журнал екосоціалістів під 

назвою «Капіталізм, Природа, Соціалізм» [6]. Поряд з цим, інвайронменталізм має 

опонентів, які критикують його за абсолютизацію еко-проблем та біоцентризм, 

прибільшення негативного впливу суспільства на природу, а також за підтримку еко-

терористичних організацій та їх діяльності.  

У політичній сфері природоохоронну діяльність проводять парії «зелених». Першу 

партію «зелених» було створено в 1973 р. у Великобританії. Наприкінці 70-х – на 

початку 80-х років вони з’явилися у кожній європейській країні. Нині партії «зелених» 

працюють у понад 70 країнах світу. В Західні Європі партії «зелених» мають 

найбільший вплив у порівнянні з іншими країнами, але продовжують належати до 

категорії малих партій. У більшості європейських країн вони займають стабільну нішу, 

проводячи своїх представників до парламенту. В п’яти європейських країнах – Бельгії, 

Німеччині, Фінляндії, Ірландії та Швеції – «зелені» брали/беруть участь у формуванні 

та діяльності національних урядів. У 1990 р. була створена Партія зелених України 

(ПЗУ), яка має осередки у всіх областях країни. З 2009 р. ПЗУ очолює Д. Москаль. ПЗУ 

підтримує стратегію екологічно збалансованого, екологічно сталого розвитку України. 

Велику увагу проблемам збереження природного середовища приділяють 

міжнародні організації – ООН, Римський клуб, Глобальний фонд навколишнього 

середовища, Всесвітній фонд дикої природи, Міжнародний Зелений Хрест, Ґрінпіс 

(англ. «Greenpeace» – «зелений мир»), Міжнародний союз охорони природи, «Global 

Nest» (Глобальна мережа для екологічної науки та екологічних технологій), 

Міжнародна федерація інститутів перспективних досліджень (ІФІАС), Міжнародний 

інститут системного аналізу та ін. 

У 1972 р. в м. Стокгольм пройшла Конференція ООН з навколишнього 

середовища і була створена Програма ООН з навколишнього середовища (UNEP). У 

1987 р. Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвитку ООН підготувала 

доповідь «Наше спільне майбутнє» («Our common future»), де було вперше 

сформульовано визначення терміну «сталий розвиток» та обґрунтована концепція 

сталого розвитку як альтернатива розвитку «необмеженого економічного зростання». 

Відповідно до цього почали розвиватися екологічна політика і дипломатія, екологічне 

право, з’явилася нова інституційна складова – міністерства та відомства, що 

відповідають за використання довкілля. Більшість міжнародних організацій системи 

ООН включило у свою діяльність істотну екологічну складову, орієнтовану на перехід 

до сталого розвитку. В 1992 р. ООН створила Комісію з питань сталого розвитку та 

провела міжнародну конференцію в Ріо-де-Жанейро, яка прийняла Декларацію з питань 

навколишнього середовища та розвитку [7].  

У 2000 р. в штабі ЮНЕСКО (Париж) був прийнятий документ «Хартія Землі», 

основною ідеєю якого є пропаганда переходу до сталого способу життя та формування 

глобального співтовариства, заснованого на загальних етичних принципах, що 

включають в себе повагу і турботу про все живе на планеті, а також принципи 

екологічної цілісності, загальних прав людини, поваги до культурної різноманітності, 

економічної справедливості, демократії та культури миру.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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У 2012 р. пройшла ювілейна Конференція ООН зі сталого розвитку («Ріо+20»), яка 

зробила внесок у подальший розвиток концепції та практики сталого розвитку. У 

конференції «Ріо+20» взяли участь політичні лідери всього світу, велика кількість 

представників приватного сектору, неурядових організацій та інших груп, які 

спільними зусиллями розробили стратегію глобального розвитку зі скорочення рівня 

бідності, сприяння розвитку соціальної справедливості та забезпечення охорони 

навколишнього середовища [8]. 

Отже, інвайроментальний підхід є одним з елементів теорії та практики сталого 

розвитку суспільства, які імплементовані як в діяльність провідних міжнародних 

організацій, їхні документи, так і в державну політику більшості сучасних країн світу. 

В загальному визначенні сталий розвиток (англ. «sustainable development») – це 

концепція керованого соціального розвитку на основі встановлення балансу між 

задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, 

включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі [9].  

На сьогодні значний внесок у розвиток сталого розвитку зроблений такими 

зарубіжними вченими, як Д. Медоуз, Д. Форрестер, А. Лейзеровіч, М. Месарович, 

Е. Пестель, Р. Кейтс, Т. Перріс, Дж. Хулс та ін. 

Дослідження Д. Форрестера та доповідь Римського клубу «Світова динаміка» в 

1971 р. представили песимістичний висновок про те, що подальший розвиток людства 

на фізично обмеженій планеті Земля призведе до екологічної катастрофи в 20-х рр. 

наступного ХХІ ст. [10]. 

У 1972 р. вийшла доповідь Римського клубу «Межі зростання», підготовлена 

американськими вченими Донеллою і Деннісом Медоуз [11]. Автори вперше на 

математичній моделі доводили, що кількісне зростання людського суспільства має 

межі, природні ресурси майже вичерпані, і людство має змінити стратегію свого 

існування. У 1992 р. (через 20 років) Медоуз представили світу нову книгу «За межами 

зростання», в якій автори стверджували, що екологічна ситуація на Землі наблизилася 

до критичної, катастрофічної, сучасна модель економічного розвитку стає неможливою, 

тому необхідно переходити до нової моделі розвитку суспільства. Остання версія 

доповіді була опублікована в 2004 р. у формі книги «Межі зростання: 30 років потому» 

[12]. 

У 2012 р. Й. Рандерс підготував Римському клубу доповідь під назвою «2052: 

глобальний прогноз на найближчі сорок років». У документі робиться висновок про те, 

що стрімке зростання населення та ВНП будуть стримуватись зниженням родючості 

землі внаслідок урбанізації, а глобальне потепління буде посилювати негативний вплив 

на соціальний розвиток, обумовить масові міграції. Автор наголошує на необхідності 

враховувати екологічні проблеми в подальшому регулюванні демографічного та 

економічного розвитку суспільства [13]. 

Таким чином, створення концепції сталого розвитку в 70–80-х рр. ХХ ст. стало 

науковою, громадською та політичною реакцією на деструктивні наслідки 

необмеженого й неконтрольованого використання природного середовища, його 

руйнування та забруднення, необхідність стратегічного планування довгострокового 

розвитку країн та глобального співтовариства.  

В цілому концепція сталого розвитку представляє об’єднання трьох основних 

підходів – економічного, соціального, екологічного – та інтегрує принципи 

інвайронменталізму, гуманізму, соціального демократизму, глобальної консолідації, 

наукового критицизму та прагматизму [14]. Основна практична мета сталого розвитку – 

збереження життя, природи та суспільства в майбутньому, оптимізація та узгодження їх 

розвитку. Низка теоретиків і прихильників сталого розвитку вважає його найбільш 

перспективною ідеологією ХХІ ст. та всього третього тисячоліття, яка з поглибленням 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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наукової обґрунтованості витіснить усі наявні світоглядні ідеології, оскільки вони є 

фрагментарними, неспроможними забезпечити збалансований розвиток цивілізації [15; 

16]. Сталий розвиток передбачає гармонізацію –оптимальний, рівномірний, 

збалансований та ефективний розвиток усіх сфер суспільного життя – та зміни у 

концептуальних і практичних основах соціального управління як в глобальному 

масштабі, так і на національному рівні [17; 18]. Оскільки деградація природних 

ресурсів, забруднення навколишнього середовища і втрата біологічного різноманіття як 

наслідок економічної експансії щодо природи скорочують здатність екологічних систем 

до самовідновлення, то політика сталого розвитку орієнтує на узгодження між собою 

рівнів експлуатації природних ресурсів, інвестицій в природозберігаючі форми 

виробництва, інвайронментальних орієнтацій науково-технічного прогресу, розвитку 

особистості та інституційних змін в біо/екоцентричному напрямі [19; 20]. Це зміцнює 

сучасний і майбутній потенціал суспільства щодо задоволення людських потреб та 

устремлінь на фоні збереження природи [21].  

Основою сталого розвитку є системний підхід та сучасні інформаційні технології, 

які дозволяють формувати моделі соціального розвитку, з високою точністю 

прогнозувати їх результати та вибрати найбільш оптимальні моделі розвитку 

суспільства. На думку таких дослідників, як К. Лосєв та В. Данилов-Данильян, в 

найближчому майбутньому існує декілька варіантів розвитку суспільства у взаємодії з 

природним середовищем: інерційний, ультратоталітарний та трансформаційний 

сценарії [22]. 

Інерційний сценарій або розвиток «як зазвичай» передбачає продовження 

сучасних тенденцій: руйнування навколишнього середовища, (хоча й уповільненого) на 

основі сучасних технологій, панування економічного детермінізму та економічних 

критеріїв соціального розвитку, поширення національного егоїзму, відсутність 

екологічної свідомості, недооцінка сигналів з біосфери (яка руйнується), що в цілому 

означає стихійний, некерований або слабокерований процес соціального розвитку. 

Ультратоталітарний сценарій – це абсолютно жорстка світова диктатура (можливо 

дво- або триполюсними) як щодо «третього світу», так і щодо власного населення, 

безперервна боротьба за ресурси, війни, нещадна соціальна та біологічна євгеніка 

(селекція, відбір). 

Трансформаційний сценарій – це швидке усвідомлення загроз, пов’язаних з 

руйнуванням навколишнього середовища, адекватна реакція на соціально-екологічну 

кризу, прорив до нового світосприйняття і нової системи цінностей на основі 

глобальних колективних дій. Трансформаційний сценарій є найбільш оптимальним з 

позицій сталого розвитку, оскільки дає можливості для: подолання кризи економічної, 

політичної та ціннісно-духовної, етичної, світоглядної систем сучасних суспільств та 

конфлікту між індустріальною цивілізацією та біосферою; формування та використання 

критичного, глобального та перспективного мислення; використання максимального 

рівня інтеграції навколо вирішення проблем сталого розвитку від локального, 

національного до глобального рівнів; відмови від декларативності та популізму в 

діяльності владних еліт та підвищення відповідальності інститутів національного та 

глобального управління.  

В цілому необхідність та важливість імплементації політики сталого розвитку в 

систему глобального та національного управління обумовлюється наступними 

факторами [8; 23]: 

- стрімким зростанням населення (зростанням демографічного навантаження на 

природу планети);  

- надмірною та варварською експлуатацією природних ресурсів у прагненні до 

надприбуткового економічного зростання;  
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- культом цінностей «суспільства понадспоживання», які поширені в розвинених 

країнах й популяризуються в більшості інших країн світу;  

- загальною недосконалістю соціально-економічних та політико-управлінських 

систем; 

- скороченням ресурсозабезпеченності та посиленням соціально-економічних 

диспропорцій, зростанням злиденності та бідності, насамперед у країнах третього 

світу. 

Інвайронментальний підхід, спрямований на збереження природного середовища, 

виступає основою концепції політики сталого розвитку суспільства, реалізація якої має 

наступні цілі:  

- вирішення конфлікту між індустріальною цивілізацією та біосферою;  

- подолання кризи економічної, політичної та ціннісно-духовної, етичної, світоглядної 

систем сучасних суспільств; 

- поширення критичного, глобального та перспективного мислення;  

- зростання рівня інтеграції навколо вирішення проблем сталого соціального розвитку 

від локального, національного до глобального рівнів 

- подолання декларативності та популізму в діяльності владних еліт, відповідальних 

інститутів та груп; 

- формування гуманістичної, демократичної та інвайронментальної культури на 

індивідуальному, національному та глобальному рівнях. 

Отже, інвайронменталізм виступає новітньою світоглядною, теоретичною та 

концептуальною системою, основний зміст якої полягає в гармонізації розвитку 

суспільства та природи. Це робить інвайронменталізм важливим проявом сучасного 

гуманізму, основою як глобального прогресивного мислення, так і конструктивної 

політики сталого розвитку в глобальному масштабі. 

Висновки. З наукової точки зору інвайронменталізм представляє дослідження 

проблем впливу суспільства на природне середовище, пошук та використання заходів і 

технологій щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження 

особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної 

безпеки. З практичної та управлінської точки зору інвайронментальна (екологічна) 

політика – це сукупність державних, адміністративних, правових, економічних, 

політичних і суспільних заходів, спрямованих на раціональне використання, 

відтворення і збереження природних ресурсів Землі, обмеження негативного впливу 

людської діяльності на навколишнє середовище. 

Інвайронментальний, або екологічний підхід є концептуальною основою сучасної 

політики сталого розвитку, яку активно підтримує ООН та політичні інститути 

більшості країн світу. Стратегії сталого розвитку орієнтують глобальне суспільство на: 

відновлення та збереження екосистем; розробку і впровадження ресурсозберігаючих 

технологій, вторинної переробки відходів; освоєння альтернативних джерел енергії та 

зміну структури споживання від невідновлюваних до відновлюваних ресурсів; 

поширення інвайронментальних цінностей. В цілому перспективи збереження 

природного середовища потребують глобальної інтеграції науки, політики, 

громадськості навколо нового екологічного мислення, які знайшли своє втілення в 

інвайронментальній парадигмі та політиці сталого розвитку. 
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УДК 323.17 – 327 

Бурдяк В. І. 
 

НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ:  

ВИКЛИКИ І ПАСТКИ 

 

У статті досліджено вплив глобалізації на національну державу, різні культурні 

особливості держав та цивілізацію через економіку, політику, суспільство, освіту та 

інші сфери життєдіяльності. Автор доводить, що в умовах глобалізації сучасного 

світу зростає взаємозалежність громадян і держав, що стало викликом для більшості 

національних держав, незважаючи на їх просторове розміщення та рівень політичного 

й економічного розвитку; що у ХХІ ст. під впливом низки глобальних і локальних 

чинників формується нова геополітична економічна і цивілізаційна ситуація, яка 

створює виклики і пастки для національної держави. Автор наголошує, що глобальна 

конкуренція підштовхує економічне змагання, в якому Захід чинить значний опір і не 

збирається віддавати своїх привілейованих позицій та прогнозує низку можливих 

сценаріїв подальшого розвитку міжнародних відносин. 

Ключові слова: національна держава, глобалізація, виклики і пастки 

глобалізованого світу, нова геополітична економічна і цивілізаційна ситуація. 

 

Бурдяк В. И. Национальное государство в глобализированном мире: вызовы и ловушки. 

В статье исследовано влияние глобализации на национальное государство, 

различные культурные особенности государств и цивилизацию через экономику, 

политику, общество, образование и другие сферы жизнедеятельности. Автор 

доказывает, что в условиях глобализации современного мира возрастает 

взаимозависимость граждан и государств, что стало вызовом для большинства 

национальных государств, несмотря на их пространственное размещение и уровень 

политического и экономического развития; что в XXI в. под влиянием ряда глобальных 

и локальных факторов формируется новая геополитическая, экономическая и 

цивилизационная ситуация, которая создает вызовы и ловушки для национального 

государства. Автор отмечает, что глобальная конкуренция подталкивает 

экономическое соревнование, в котором Запад оказывает значительное сопротивление 

и не собирается отдавать своих привилегированных позиций и прогнозирует ряд 

возможных сценариев дальнейшего развития международных отношений. 

Ключевые слова: национальное государство, глобализация, вызовы и ловушки 

глобализированного мира, новая геополитическая экономическая и цивилизационная 

ситуация. 

 

Burdyak V. I. National state in a globalizing world: challenges and pitfalls. 

The paper investigates the impact of globalization on the nation-state, different cultural 

characteristics of states and civilization through the economy, politics, society, education and 

other spheres of life. The author argues that in the context of globalization of the modern 

world is increasing the interdependence of citizens and nations that became a challenge for 

most national states, despite their spatial distribution and the level of political and economic 

development; in the XXI century under the influence of a number of global and local factors is 

forming a new geopolitical, economic and civilizational situation that creates challenges and 

traps for the national state. The author notes that global competition is pushing economic 

competition where the West has a significant resistance and is not going to give up their 

privileged position, and predicts a number of possible scenarios for further development of 

international relations. 
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Key words: national state, globalization, challenges and pitfalls of globalized world, 

new geopolitical, economic and civilizational situation. 

 

На Форумі Тисячоліття ООН 8 вересня 2000 р. Генеральна Асамблея прийняла 

резолюцією 55/2 «Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй», в якій 

представила подвійне визначення глобалізації. Поняття відображає дві основні ідеї: по-

перше, глобалізація – це нова ситуація, що характеризується розширенням 

можливостей для зв’язку і обміну у всесвітньому масштабі, яка дає можливість для 

побудови «світової системи»; по-друге, глобалізація – це експорт і впровадження 

сучасної західної, соціально-економічної і культурної моделі (яка, в деяких випадках, 

об’єднує в собі певні елементи інших культур) по всьому світу [2]. На форумі також 

прозвучало попередження про вплив глобалізації на різні культурні особливості і 

цивілізацію через економіку, політику, суспільство, освіту та інші сфери 

життєдіяльності. Тож процеси глобалізації сучасного світу – це зростаюча 

взаємозалежність громадян і держав, що стало викликом для більшості національних 

держав, незважаючи на їх просторове розміщення та рівень політичного й економічного 

розвитку.  

Виклики поширилися і на спосіб життя громадян, який вже став (стає) глобальним, 

з’явилася безліч культурних націоналізмів, і нині ці два поняття доповнюють одне 

одного. Щоб вижити, суспільство змушене адаптуватися до глобалізації і відповідати 

на її виклики. Втім, для виживання недостатньо лише хотіти вижити: ми повинні 

розвиватися, рухатися вперед. І впевнено дивитися в майбутнє. А це неможливо, якщо 

не прийняти правила гри під назвою «глобалізація». Від того, як будемо грати, 

залежить наше майбутнє. 

Це і виклик у більш широкому розумінні, що виходить далеко за межі питань 

національної держави. Глобалізація неминуча і вона здійснить позитивний вплив у 

світовому масштабі. Але вона пов’язана і з величезним ризиком. Щодо глобалізації теж 

потрібно застосовувати принцип сталого розвитку. Неконтрольована, дика глобалізація, 

без правил і обмежень, цілком може справити вкрай негативний вплив на національну 

державу з різних точок зору. З економічної точки зору, попри те, що глобалізація 

можливо – і навіть ймовірно – буде сприяти загальному розвитку, включаючи й ті 

країни світу, що розвивається, вона водночас може посилити важке становище деяких 

держав. З соціальної точки зору – оскільки не всі держави зможуть пристосуватися до 

вимог технічного прогресу й виявляться в значному програші. З політичної точки 

зору – адже глобалізація може посилити звичний процес концентрації влади і зробити 

його ще менш контрольованим. З точки зору культури – оскільки глобалізація 

породжує ситуацію гегемонії, процес гомогенізації, то це створить загрозу 

відокремлення і відторгнення багатьох культур. 

Концепція глобалізації – один з найпопулярніших інструментів аналізу 

міжнародних процесів у сучасній політології. Саме поняття «глобалізація» у політичній 

науці означає широкий спектр подій і тенденцій: розвиток світових ідеологій, 

інтенсивну боротьбу за встановлення світового порядку, зростання кількості та впливу 

міжнародних організацій, послаблення суверенітету національних держав, появу і 

розвиток транснаціональних корпорацій, інтенсивні масові міграції та формування 

мультикультурних спільнот, створення планетарних ЗМІ, експансію західної культури в 

усі регіони світу. М. Кравчук пише, що «аналіз цих релевантних теоріям глобалізації 

тенденцій показує, що вони набули характеру синхронних суспільних змін на початку і 

в середині ХХ ст. І відбулася ця трансформація так, що її слід охарактеризувати як 

соціокультурне зрушення» [4, с. 122]. 

Очевидно, кожний погодиться з думкою, що більшість людей не любить, коли їх 
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примушують щось робити. Проте мільярди людей у всьому світі добровільно 

підкоряються владі держави, яка обмежує їх свободу, погоджуються з законами, які 

регулюють, наприклад, хто користуватиметься виборчим правом, а хто – ні, за якою 

виборчою системою обирати наступний склад парламенту, по якому боці вулиці слід 

рухатись, що є контрактом, скільки громадяни повинні платити, щоб утримувати 

державу, яка приймає такі примусові закони тощо. Однак, якщо громадяни для власної 

безпеки і спокою змушені дотримуватися встановлених державою, в якій вони живуть, 

законів, то сама інституція держави, опираючись на економічний, військовий тощо 

потенціал, національний суверенітет намагається вести самостійну зовнішню політику, 

здебільшого відкидаючи нав’язувані ззовні «правила гри» в разі їх неузгодженості зі 

стратегією розвитку національної держави. Досить важко віднайти приклади, коли 

держава добровільно погоджується проводити політику, в якій не зацікавлена, яка 

суперечить її власним тактичним та стратегічним планам. 

Зазначимо, що ще в першій половині ХХ ст. люди сприймали державу здебільшого 

в поняттях території, визначаючи її (державу) як легітимне використання сили для 

контролю за поведінкою людей – включаючи застосування зброї, ув’язнення і 

покарання – в певних географічних межах. Понад три століття, після завершення 

Тридцятилітньої війни в Європі і підписання в 1648 р. Вестфальського миру, 

міжнародні і дипломатичні відносини будувалися на принципі дотримання 

національного суверенітету, розуміючи його як «визнане оточуючими право політичної 

цілісності здійснювати повну владу у всій своїй діяльності» [7, с. 24], тобто 

національний суверенітет означав, що кожний національний уряд має право управляти 

своїм народом так, як він вважає за потрібне, не остерігаючися втручання з боку інших 

націй. Навіть провідні міжнародні інституції – Ліга Націй, а згодом і ООН – були 

запроваджені саме для того, щоб забезпечити наднаціональний порядок у світі, 

демонстративно дотримувалися національного суверенітету як провідного принципу 

міжнародних відносин. Ст. 2.1 Статуту Організації Об’єднаних Націй гласить, що 

«організація заснована на принципі рівності суверенітетів усіх її членів» [5]. 

Проте варто зазначити, що з початку нового століття все чіткіше відслідковується 

тенденція не лише до посилення процесів глобалізації, але й водночас до підвищення 

ролі прав людини у міжнародній політиці. Так, у квітні 1999 р. генеральний секретар 

ООН Кофі Аннан, підтримуючи повітряні удари НАТО по сербській території, 

спрямовані на припинення етнічних чисток у Косово, попередив країни, в яких 

порушуються права людини, що вони не можуть більше «ховатися» за Статут ООН, що 

захист прав людини повинен «домінувати над міркуваннями державного суверенітету» 

[8, с. 4]. Ці слова провідного політика сучасності наводять на роздуми, що у ХХІ ст. під 

впливом низки глобальних і локальних чинників формується нова геополітична 

економічна і цивілізаційна ситуація, яка створює виклики і пастки для національної 

держави.  

Першим таким чинником слід вважати формування системи однополярного 

світового порядку, який пов’язаний зі зростанням могутності США – єдиної 

наддержави сучасності. Глобальний перерозподіл політичних сил у світі відбувся після 

краху комунізму і СРСР. Зовнішня політика США несе загрозу імперського всевладдя, 

жорсткої гегемонії, схильності до силового диктату і домінування абсолютної меншості 

над абсолютною більшістю, яка відчуває безальтернативність майбутнього. 

Односторонні дії США і їх союзників в Іраці та Югославії можуть прискорити 

формування невоєнного трикутника «Індія – Китай – Росія» і навіть стратегічного 

трикутника. Великі і могутні держави – Китай, Росія, Великобританія і Франція – 

відчувають нездатність вийти на глобальний рівень домінування. Перехід до 

багатополярного світу за рахунок посилення Європейського Союзу та Китаю – це 
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тривалий процес. На наш погляд, об’єктивно стримати зростання американської 

гегемонії можуть три обставини: можлива відмова американського народу платити 

високу ціну за імперське всесилля; відсутність гарантованої солідарності союзників; 

організоване протистояння національних держав – потенційних жертв. 

Другий чинник пов’язаний зі злиттям економік національних держав у 

загальносвітову – глобалізація ринку, зростаюча взаємозалежність на основі 

комунікаційного зближення, планетарної наукової революції, міжетнічних 

соціальних рухів, нових видів транспорту, телекомунікаційних технологій, 

інтернаціоналізації освіти, що створює нові можливості політичного впливу і 

домінування. Центром зусиль ХХІ ст. стане освіта, розвиток інфраструктури, 

боротьба за конкурентноздатні позиції на світовому ринку інформатики, 

мікроелектроніки, біотехнологій, телекомунікацій, космічної техніки, комп’ютерів. 

Проте глобалізація світового інформаційного простору і світового ринку, що 

ґрунтується на домінуванні економічно розвинених країн, не влаштовує більшість 

населення світу. Крім того, засноване на глобалізації світової економіки економічне 

всевладдя країн-лідерів зовсім не означає такого ж домінування в політико-

військовій сфері, що, відповідно, вестиме до загострення конфліктів у світі.  

Третій чинник вбачається у розмиванні державного суверенітету національних 

держав. На національний суверенітет сучасних держав негативно впливають процеси 

зростання транснаціональних корпорацій, неурядових організацій, сепаратизму певних 

регіональних спільнот, міжнародної злочинності. Розмивання державного суверенітету 

веде до ситуації хаосу, невпорядкованості міжнародних відносин. Ця обставина до 

певної міри і сприяла встановленню однополярного світового порядку на чолі зі США. 

З одного боку, за такого розкладу швидше вирішуються конфлікти, які виникають і 

потенційно можуть виникнути у різних частинах світу, а сама система міжнародних 

відносин стає більш передбачуваною і піддається управлінню. Проте тенденції, які 

спостерігаються в сучасній міжнародній політиці одного безальтернативного лідера, що 

цілком очевидно, підривають і кожну окрему державу, і систему держав.  

Можна припустити як певну альтернативу політиці США виникнення якогось 

войовничого групового самоствердження (наприклад, у мусульманському світі), але 

воно здатне відкинути світ у стан хаосу, небачений раніше, чому сприятиме: підрив 

авторитету міжнародних організацій, поширення зброї масового знищення і зростання 

звичайного озброєння, розширення військових блоків, інтенсифікація міжнародного 

тероризму і організованої злочинності, самовизначення меншин, економічна нерівність, 

неконтрольований ріст населення, феноменальні технологічні зміни, релігійний 

фундаменталізм, націоналізм і расизм, погіршення економічного становища на фоні 

міграційних процесів, крах життєво важливих екологічних систем, вичерпання 

природних ресурсів, пріоритет місцевого самоуправління, релігійне самоствердження, 

етнічна нетерпимість.  

При цьому кримінальні структури можуть замінити суто національно-державні 

структури (наочний приклад – дії терористичних організацій на теренах східних 

областей України та створення ДНР (Донецької Народної Республіки) і ЛНР 

(Луганської Народної Республіки). Існуючі інститути національних держав можуть у 

ХХІ ст. не витримати революційних змін. Перешкодити такому руйнівному хаосу в 

міжнародних відносинах можна за допомогою суверенних держав, військово-

політичних блоків та міжнародних організацій, насамперед ООН, але їй задля цього 

необхідно стати гнучкішою, швидкодіючою й ефективнішою міжнародною 

організацією. Безперечно, що наявні тенденції розвитку сучасних міжнародних 

відносин вимагають установлення правил, які забороняли б передачу високих 

технологій в «сумнівні» руки.  
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Водночас, щоб згладити такий похмурий прогноз, варто зауважити, що історичної 

зумовленості хаосу не існує. Адже, незважаючи на бурхливе розгортання конфліктів 

упродовж ХХ ст. – на початку ХХІ ст., світ не занурився у безумовне заперечення 

людських цінностей і правил співжиття. Важко аналізувати можливі шляхи розвитку 

взаємовідносин національних держав, якщо виходити лише зі світової 

непередбачуваності та ворожості. Попри це існують і інші, оптимістичніші глобальні 

тенденції. Очевидно, варто погодитись з думкою М. Кармазіної, що глобалізацію в 

жодному разі не слід сприймати як щось, у принципі, негативне, адже в неї є й 

позитиви. Вчена підкреслює, що «глобалізація – це, насамперед, колосальні можливості 

обміну (технологіями, інформацією, ресурсами тощо), а, отже, – і розвитку. Не всі нації 

рівною мірою втягнуті в цей процес: хтось, не розуміючи, у чому суть справи, зволікає 

із тим, щоб віднайти і зайняти у ньому свою нішу. Відтак – щоденно втрачає. А хтось 

уже настільки відстав у цивілізаційному поступі (недарма ж сьогодні з’явилося 

специфічне поняття «кінчені країни» відносно деяких країн Африки, Азії), що, 

потрапивши у глобалізаційну хвилю, слугує хіба що «матеріалом для переробки», не 

маючи жодних підстав для перетворення у активного геополітичного гравця тощо. 

Глобалізація загострює конкуренцію. Виграє той, хто постійно, щомиті, дбає про 

власну конкурентоспроможність» [3]. 

Четвертим чинником, на нашу думку, виступив крах попередньої системи 

світосприйняття, яка розглядала міжнародні відносини в дефініціях «холодної 

війни», та поставив вимогу пошуку нових сенсів життя і нової ідентичності. 

Очевидно, що «холодна війна» була конфліктом соціалізму і неокласичного 

капіталізму. Крах соціалізму і закінчення «холодної війни» з невблаганною 

гостротою порушили питання про фундаментальні цінності і сенс людської 

цивілізації. Демони власного історичного досвіду, які вивільнилися після краху 

соціалізму, релігійних поглядів, ментальних кодів, мов, спогадів про принижену 

гордість зупинили благодушність глобалістів. Втім, поступово, лише через чверть 

століття після «оксамитових» і «неоксамитових» революцій у країнах ЦСЄ, падіння 

Берлінського муру, краху СРСР, біполярного світу знову набувають великого 

значення мови, культури, релігії, традиції, мистецтво і література в житті пересічних 

людей та їх особистому досвіді. Ці старі/нові явища (відкриття) стануть однаково 

важливі для людей як для окремих особистостей і як для членів колективної 

національної держави, з якою вони знову відчуватимуть міцний зв’язок. Водночас 

все це чудово поєднується з використанням англійської мови як універсальної, з 

електронною поштою, що вже стала звичним засобом комунікації, і навіть частим 

відвідуванням місцевого Макдональдса. 

Враховуючи наявність у кожної цивілізації автентичних морально-психологічних 

підстав і власних економічних, політичних та військових вимог, очікувати миру і 

спокою в сучасному глобалізованому світі уявляється вершиною стратегічної наївності. 

Свіжим прикладом може слугувати агресія «братнього» російського народу щодо 

України, що триває вже понад рік і принесла тисячі жертв з кожної сторони цього 

конфлікту. На передній план виходить «примара» прогнозованого С. Хантінгтоном 

зіткнення цивілізацій. Вчений підкреслював, що культурні лінії поділу цивілізацій 

стануть фронтовими лініями майбутнього [6, с. 35].  

Війна за югославську спадщину показала, що може відбутися у випадку 

прискореної і схвалюваної ззовні зміни ідентичності [1, с. 520–534]. Дещо значиміше 

може відбутися у випадку утвердження цивілізаційної ідентичності величезного Китаю, 

ядерної Індії і мільярдного мусульманського світу. Зазвичай цивілізаційні відмінності 

домінують, але згодом починають втрачати вплив. Вони часто зіштовхуються між 

собою, але значно важливіше те, що вони взаємодіють і співіснують.  
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Насамкінець варто акцентувати увагу на зростанні розриву між «Північчю» і 

«Півднем», збільшенні матеріальної залежності величезної кількості населення від 

трьох центрів економічного розвитку: Північної Америки, Західної Європи та Східної 

Азії. Глобальна конкуренція підштовхує економічне змагання, в якому Захід чинить 

значний опір і не збирається віддавати своїх привілейованих позицій. 

Особлива гострота цього протистояння, очевидно, найвідчутніше проявиться в 20–

30 рр. ХХІ ст., коли внаслідок зростаючого розриву між багатими і бідними країнами 

стане масовою міграція бідного населення в Америку й Австралію. В умовах 

виснаження природних ресурсів розвинені країни намагатимуться захопити контроль за 

стратегічно важливою сировиною, а це неминуче приведе до загострення відносин, 

відкритого протистояння між багатими країнами і бідними. Поширення ядерної зброї 

робить ситуацію практично не контрольованою. У цьому зв’язку виникає небезпека 

нової економічної холодної війни між індустріально розвиненими країнами на чолі з 

США і країнами, що розвиваються. 

Різноспрямована дія вказаних і багатьох інших перетворюючих чинників 

породжує різні сценарії розвитку міжнародних відносин. Найперший сценарій, який 

приходить на думку у зв’язку з розкритими вище чинниками, – це модель світової 

гегемонії США. Вона ґрунтується на домінуванні США в економічній, фінансовій, 

технологічній, військовій, торговельній галузях діяльності. Означена гегемонія 

пов’язана з пануванням США у формуванні міжнародних норм і правил, привабливістю 

ідеології, розумній мобілізації американських ресурсів і ослабленні потенційних 

супротивників.  

Глобальна гегемонія США може тривати впродовж чверті століття. Цьому сприяє і 

позиція країн Західної Європи, які не заперечують глобального лідерства, і США. 

Європейський Союз до цього часу не має єдиної геополітичної стратегічної мети, а 

інститути НАТО виступають в якості ефективного контролю за поведінкою 

європейської еліти. Крім того, глобальному піднесенню США не перешкоджає Китай, 

оскільки він зацікавлений в американських інвестиціях, технологіях і ринках збуту. 

Росія також не може протистояти американської гегемонії, тому що потребує західних 

інвестицій, технологічного відновлення, допуску на ринок США. 

Наступний сценарій вбачається у моделі біполярної структури світу, де гегемонії 

США протистоятиме певний конкурент, наприклад, Китай чи Європейський Союз. 

Може трапитися й таке, що сил для протистояння США в певної окремо взятої країни 

не вистачить. У цьому випадку протистояти гегемонії США зможе коаліція країн. 

Зокрема, розширений Європейський Союз за економічною могутністю цілком можна 

співставити з США: частка ЄС у загальносвітовому валовому продукті складає 19,8 %, 

а США – 20,4 %. Проте очевидно, що серйозний виклик США може зробити лише 

Китай. За прогнозами, до 2020 р. Азія, очолювана Китаєм, вироблятиме 40 % світового 

валового продукту, а ВНП Китаю досягне 20 трлн дол. При такій ситуації США 

змушені будуть поступитися місцем лідера і відійти на друге місце, оскільки 

прогнозований ВНП США в ті роки складатиме 13,5 трлн дол. 

Можливий також цивілізаційний розвиток міжнародних відносин за сценарієм 

багатополярного світу, який ґрунтуватиметься на балансі сил. Річ у тому, що фаза 

гегемонії США не може бути нескінченною, це пов’язано з обмеженістю ресурсів, їх 

ліквідністю. Багатополярність сформується в ході боротьби за регіональну гегемонію 

між ЄС і Росією, між Китаєм, Індією і Японією. Кожний з центрів буде прагнути до 

створення власної зони впливу. Найважливіший процес, який відбувається в цьому 

напрямі, пов’язаний з формуванням трьох блоків: ЄС – НАФТА (Північноамериканська 

зона вільної торгівлі) – Східна Азія. У Росії в цьому відношенні існують лише військові 

можливості впливу, але відсутні економічні і технологічні ресурси. 
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Насамкінець можна уявити ще й такий сценарій, очевидно, він був би найбільш 

прийнятним для більшої частини національних держав. Його суть – в рівнобіжному 

існуванні західної, латиноамериканської, східноєвропейської, мусульманської, 

індуської, китайської, японської цивілізацій. Проте по лінії цих цивілізацій можуть 

відбуватися глобальні конфлікти в XXI ст., оскільки кожна з них має специфічні 

ресурси впливу на конкурентів. 
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УДК 324 

Ротар Н. Ю. 

 

ЕЛЕКТОРАЛЬНА/ПАРТІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ГРОМАДИ 

НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ 2002–2014 РР.  

У ВИМІРІ ОДНОМАНДАТОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ 

 

Дослідження співвідношення електоральної та партійної складової в 

ідентифікаційній моделі чернівецької громади на парламентських виборах 2002–

2014 рр. в одномандатному виборчому окрузі доводить, що електоральний та 

партійний блоки маркерів ідентифікації зазнали суттєвих змін. Еволюція процесу 

самоідентифікації чернівецької громади, яка розкривається через оцінку важливості 

партійної належності кандидата в одномандатному виборчому окрузі для виборця, 

вказує на те, що з 2014 р. в ідентифікаційній моделі чернівецької громади партійна 

складова починає домінувати. 

Ключові слова: партійна ідентифікація, електоральна ідентифікація, 

парламентські вибори, чернівецька громада, одномандатний виборчий округ. 

 
Ротар Н. Ю. Электоральная/партийная идентификация черновицкой громады на 

парламентских выборах 2002–2014 гг. в измерении одномандатного избирательного округа. 
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Исследование соотношения электоральной и партийной составляющей в 

идентификационной модели черновицкой громады на парламентских выборах 2002–

2014 гг. в одномандатном избирательном округе доказывает, что электоральный и 

партийный блоки маркеров идентификации претерпели существенные изменения. 

Эволюция процесса самоидентификации черновицкой громады, которая раскрывается 

через оценку важности партийной принадлежности кандидата в одномандатном 

избирательном округе для избирателя, указывает на то, что с 2014 г. в 

идентификационной модели черновицкой громады партийная составляющая начинает 

доминировать. 

Ключевые слова: партийная идентификация, электоральная идентификация, 

парламентские выборы, черновицкая громада, одномандатный избирательный округ. 

 

Rotar N. Y. Electoral/party identification of Chernivtsi community at the parliamentary 

elections 2002–2014 in the focus of single-mandate constituencies. 

The relation between electoral and party identification component in the model of 

Chernivtsi community of the parliamentary elections 2002–2014 in the single-mandate 

constituency proves that the electoral and party blocks markers of identity undergone 

significant changes. The evolution of the process of self-identification of Chernivtsi 

community, which is revealed through the assessment of the importance of party affiliation of 

the candidate in single-mandate constituency for the voter, indicates that from 2014 in the 

identification model of Chernivtsi community party component begins to dominate. 

Key words: party identification, electoral identification, parliamentary elections, 

Chernivtsi community, single-mandate constituency. 

 

Використання змішаної виборчої системи в Україні неминуче актуалізує питання 

про вплив якості електоральної конкуренції в одномандатних округах, що утворюються 

під час парламентських виборів, на партійні ідентичності членів локальних спільнот. 

Саме процес електорального змагання, що відбувається в одномандатних округах, 

дозволяє простежити зв’язок між вертикально ієрархізованими та горизонтальними 

інтересами кожної конкретної громади та тими партійними ідентичностями, що 

домінують в ній.  

Дослідження політичної ідентичності та процесу партійної ідентифікації в 

локальних спільнотах, на нашу думку, ґрунтується на певних загальних методологічних 

принципах. По-перше, ідентичність в сенсі спільного почуття «Ми» може виникнути 

виключно в певному співтоваристві. Подібно індивідуальній ідентичності, колективна 

ідентичність також не має фіксованої форми, оскільки безперервно змінюється шляхом 

динаміки людських ресурсів співтовариства, зміни його орієнтації або основних 

проблем розвитку. Зміна ідентичності може призвести до змін у розвитку суспільства в 

цілому 26. По-друге, ідентифікуючи себе з певною політичною спільнотою, 

громадяни наділяють легітимністю політичне співтовариство, надаючи йому 

можливість діяти для виконання їхньої волі 25. Зважаючи на те, що інтереси членів 

політичної спільноти не лежать виключно в політичній площині, не варто вивчати 

політичну ідентичність в контексті розширення соціальної ідентичності індивіда або 

зводити її тільки до одного компонента зі сфери соціального чи політичного. По-третє, 

політичну ідентичність слід розглядати як «набір характеристик, за якими людина 

визнається політичними акторами в якості члена політичної групи. Є багато джерел 

такого визнання, такі, як партійна приналежність, національно-державне членство, 

етнічна приналежність, економічний статус, мова і так далі» 27. Сукупність 

окреслених методологічних принципів дослідження партійної ідентичності дозволяє 

розуміти результати голосування по одномандатному виборчому округу на 
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парламентських виборах як електоральну реакцію виборців на регіональних політичних 

лідерів, що артикулюють інтереси локальних спільнот, у їх зв’язку з політичною 

партією.  

Метою даного дослідження є визначення співвідношення електоральної та 

партійної складових у структурі партійної самоідентифікації чернівецької громади на 

парламентських виборах 2002–2014 рр. в одномандатному виборчому окрузі. 

У 2002–2014 рр. вибори в одномандатних округах відбувалися в Україні тричі – 

2002, 2012 та 2014 рр. Парламентські вибори 2002 р., незважаючи на те, що вперше 

відбувалися за змішаною системою, продемонстрували, що чернівецька громада 

більшою мірою готова ідентифікувати себе з політичним лідером, який дистанціюється 

від політичних партій. Зокрема, по чернівецькому одномандатному виборчому округу 

№ 202 впевнену перемогу здобув В. Король, за якого проголосували 26,35 % чернівчан, 

другу позицію посіла О. Рознай з 8,43 % голосів підтримки 21. В. Король, висунений 

блоком «Наша Україна», наголошував на своїй позапартійності, навіть незважаючи на 

те, що ця політична сила впевнено перемогла у цьому виборчому окрузі, отримавши 

37,92 % голосів виборців. Порівнюючи передвиборну програму В. Короля та «Нашої 

України», зауважимо, що у ній мінімально представлені ті маркери ідентифікації, які 

були використані політичною силою, що підтримувала кандидата-мажоритарника. 

Маркери ідентифікації, що поширювалися В. Королем, за формою поєднували інтереси 

«простої людини» та держави, зокрема кандидат наголошував, що «вдруге, разом із 

людьми, які мене підтримують», він висуває свою кандидатуру в народні депутати 

України, оскільки добре знає «потреби простої людини, працівника і службовця, 

домогосподарки і студента, керівника і безпритульного»; має певний досвід у розбудові 

оновленої України, у формуванні державного бюджету, стабілізації економіки та 

підприємництва; розуміє, що першочерговим завданням держави має бути турбота про 

добробут людей, їх недоторканість і захист, демократія і порядок; переконаний, що 

основою державності має бути лише Закон, його верховенство, забезпечення рівності 

прав громадян; готовий взяти на себе відповідальність за роботу у Верховній Раді, 

зробити все можливе, аби у країні подолати економічну та духовну кризу, забезпечити 

достойне життя, не на словах, а на ділі підтверджувати свої принципи і програму дій 

20. Використана модель артикуляції інтересів підтверджує, що в одномандатних 

округах кандидати, навіть висунені політичними партіями, не розраховували на 

актуалізацію партійних ідентичностей виборців, тому формували електоральні 

ідентичності та посилювали ідентифікаційний зв’язок в системі політик – виборець. 

Зокрема, В. Король «побував в усіх трудових колективах Чернівців, відбулося понад 

100 зустрічей. І судячи з реакції людей вони підтримують напрацювання свого 

земляка» 7. Для більш активного поширення маркерів ідентифікації В. Король 

використав, по-перше, технологію «залучення місцевих авторитетів», які активно 

позиціонували В. Короля як чесну і порядну людину («Слова у нього не розходяться з 

ділом. … Тому я і понад 2000 працівників об’єднання голосуватимуть за Віктора 

Короля», – С. Станкевич, генеральний директор ВАТ «Трембіта»); як політика, що 

допомагає вирішувати місцеві проблеми, лобіюючи їх на рівні центральної влади 

(«Буковинці знають, що Король – людина діла, а це нині головне. Одне слово як 

студенти, так і весь професорсько-викладацький склад академії за нього», – В. Пішак, 

ректор державної медичної академії); працьовиту людину («його працездатності можна 

лише позаздрити», – І. Сторожук, головний лікар обласної дитячої лікарні); 

державницького політика, який розуміє проблеми освіти («Одне слово, саме за реальні 

справи освітяни міста проголосують за нашого кандидата») 7. 

По-друге, В. Король використав технологію «голос вулиці», який вустами 

чернівчан озвучував мотиви встановлення ідентичності з даним кандидатом. Зокрема, 
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відповідаючи на запитання «Чому Ви голосуєте за В. Короля?», чернівчани самостійно 

визначали маркери, які встановлюють «Ми»-ідентичність: (1) ми підтримуємо тих, хто 

реальними справами довів щирість своїх намірів (чернівчанин); (2) він не боїться 

політичних опонентів та не шукає з ними компромісів, бо він має найсильнішого 

союзника – мешканців міста Чернівців (пенсіонерка); (3) він цікава і жива людина, яка 

вільно спілкується з людьми (ветеран міліції); (4) не застосовує брудних виборчих 

технологій (санітарна інспекція); (5) він потенційний переможець, і вже тому привертає 

до себе увагу (інженер); (6) у його програмі ви не знайдете пустопорожніх обіцянок 

(студентка); (7) тому, що за ним у парламенті стоятимуть голоси найвпливовішої 

фракції депутатів, обраних від «Нашої України» (учитель); (8) слід дивитися вперед та 

обирати тих, за ким майбутнє (лікар); (8) тому що Україна втомилася від мітингових 

політиків, нам потрібні лідери, які роблять реальні справи, а не багато говорять 

(чернівчанин) 10. 

Натомість, як засвідчили результати виборів, основний конкурент В. Короля 

О. Рознай використала іншу модель артикуляції інтересів у межах своєї передвиборчої 

кампанії. На момент балотування О. Рознай була членом політичної партії «Яблуко» та 

керівником прес-служби депутатської фракції «Яблуко» у Верховній Раді України (згодом 

очолювала приватне підприємство «Комунікаційна агенція «ПРЕС-ОФІС», яка займалася 

консультуванням компаній фінансового сектору та ринку медичних послуг, громадських 

організацій та державних установ; працювала керівником кризових і корпоративних 

комунікацій компанії «Михайлов та Партнери. Україна» 15), але для чернівчан – 

маловідомим політиком. Отже, позиціонуючи себе як представника політичної партії, 

О. Рознай всю передвиборну кампанію супроводжувала актуалізацією зв’язку між нею та 

партією, яка висунула її кандидатом по одномандатному виборчому округу. Цей зв’язок 

чітко фіксується на раціональному рівні, зокрема у частині інтеграції максимальної 

кількості передвиборчих положень партійної програми до передвиборної програми цього 

кандидата, та символічному, адже весь процес агітації супроводжувався використанням 

партійної символіки. Однак партія «Яблуко», навпаки, актуалізувала в чернівецькій 

громаді особистісні характеристики О. Рознай як політика, підкреслюючи очевидне 

закликами «Голосуйте за єдину жінку на одномандатному виборчому окрузі № 202» 2 та 

вітаннями чернівчанок зі святом 8 Березня 13. Технологічно вивірена модель 

формування електоральних ідентичностей, використана О. Рознай, могла мати й більший 

успіх в разі більш активного використання місцевих ЗМІ, які «практично не були залучені 

для підтримки виборчої кампанії» 1, та виходу за межі молоді як електоральної групи, на 

яку була зорієнтована кандидат (свідченням цього є активне використання графіті під час 

агітації та нехтування традиційними для старшого покоління каналами комунікації).  

Дві інші виборчі кампанії до Верховної Ради України – 2012 та 2014 рр., які 

передбачали голосування по одномандатних округах, були безпосередньо пов’язані з 

ім’ям колишнього чернівецького мера М. Федорука. Варто наголосити, що тоді, коли 

Микола Трохимович перебував на посаді мера, він позиціонував себе як позапартійний 

у політичному сенсі, наголошуючи на ідентифікації з чернівчанами шляхом 

використання метафоричного образу «партія чернівчан» – улюбленим висловом 

політика були слова «моя партія – це партія чернівчан» 11. 

Позиціонуючи себе як самостійного політичного гравця, М. Федорук спростовував 

чутки про свою належність до тієї чи іншої політичної сили, хоча з боку БЮТ та Партії 

патріотичних сил лунали заяви про їхню підтримку даної кандидатури. У чернівецьких 

медіа набула поширення думка, що мерська «партія чернівчан» стала результатом 

політичної зневіри та розчарування, які панували у чернівецькій громаді у 1998–2004 

рр. Однак зміст помаранчевої революції змусив М. Федорука визначитися з власною 

партійною ідентичністю та задекларувати її у публічному просторі 8. 
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Наполягала на цьому й місцева еліта, яка у 2006 р. зробила спробу перехоплення у 

М. Федорука вдалого метафоричного образу «партія чернівчан» з метою його 

використання у політичному просторі. 20 лютого 2006 р. за підтримки керівника 

громадської приймальні Президента України В. Ющенка В. Чинуша була ухвалена 

Резолюція зборів громадськості міста Чернівці «Про створення громадянського руху 

«Партія Чернівчан», у якій місцева чернівецька влада в особі М. Федорука 

ототожнювалася з режимом Л. Кучми: «Ми кажемо: чернівецька влада повинна 

відповісти за свої дії. Настає день виборів, коли кожен чернівчанин може винести свій 

вирок тим місцевим можновладцям, які дбають лише про свої власні корисливі 

інтереси. Сказавши «Ні!» старій владі, ми маємо обов’язок віддати свій голос за людей, 

які відповідатимуть перед чернівчанами за виконання своїх обіцянок, професійно 

працюватимуть для блага міста та з турботою піклуватимуться про всіх городян» 16. 

У резолюції було використано базовий посил М. Федорука про те, що Партія Чернівчан 

не є політичною силою, «її метою є обрання відповідальної, чесної, достойної місцевої 

влади та здійснення громадського контролю за її діяльністю». Зважаючи на те, що всі 

мешканці міста Чернівці позиціонувалися в резолюції як «активісти Партії Чернівчан», 

отже всі вони беруть на себе зобов’язання говорити правду про місцеві політичні сили 

та місцевих політиків; аналізувати обіцянки, які дають в своїх передвиборчих 

програмах партії та політики; допомогти громаді знайти істину серед розмаїття 

обіцянок та спокус; відстояти інтереси Чернівців та їх жителів; вивести Чернівці зі 

стану глибокої провінційності, куди загнала столицю Буковини попередня «містечкова» 

влада» 16. Коментуючи резолюцію, В. Чинуш посилався на те, що М. Федорук під час 

помаранчевої революції підтримав В. Януковича, тоді як чернівецька громада чітко 

ідентифікувала себе з ідеями Майдану, отже, «з Партією Чернівчан йому було не по 

дорозі» – «тепер Федорук схаменувся, але вже пізно» 16. У політичній реальності цей 

документ тільки актуалізував у М. Федорука необхідність партійної ідентифікації, адже 

тренд аполітичності після помаранчевої революції став меншою мірою підтримуватися 

чернівецькою громадою. Свідченням цього є й той факт, що далі Резолюції зборів 

громадськості міста Чернівці «Про створення громадянського руху «Партія Чернівчан», 

у якій ця партія позиціонувалася як неполітична організація, справа не пішла. 

Того ж 2006 р. ім’я М. Федорука стало асоціюватися з ВО «Батьківщина» та 

регіональним лідером партії П. Гасюком; згодом формуючи дистанцію з Партією 

регіонів, М. Федорук позиціонує свою причетність до партії «Єдність», створюючи 

таким чином ілюзію належності до політичної партії. Тільки 2011 р. М. Федорук – 

жертва схеми, розробленої Партією регіонів щодо його усунення з мерського крісла та 

розіграної у міській раді за безпосередньої участі здавалося б відданих меру людей (31 

травня 2011 р. 42 депутати Чернівецької міськради достроково припинили 

повноваження міського голови, якого на місцевих виборах підтримали 63 % чернівчан), 

усвідомив, що політична дієздатність неминуче потребує партійної ідентифікації з 

реальним, а не уявним (чи то партія чернівчан, чи то партія «Єдність») політичним 

гравцем. Тому, отримавши пропозицію від політичної партії «Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина», М. Федорук, залишаючись позапартійним, погодився на висунення 

своєї кандидатури по одномандатному виборчому округу № 201 у м. Чернівці. 

Мотивацією партійної самоідентифікації М. Федорука стало і відтермінування виборів 

міського голови Чернівців: «Ще рік тому ви не хотіли співпрацювати з якимись 

партіями й не планували балотуватись в депутати. Як стали кандидатом від 

«Об’єднаної опозиції»? – Так, тоді я думав, що мерські вибори таки будуть. Їх не 

призначили, тому Арсеній Петрович Яценюк запропонував мені балотуватись від 

«Батьківщини». Це логічно, враховуючи той результат, який я отримав на мерських 

виборах і скільки років я тут працюю. Будь-кому іншому важко було б протистояти 
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силам та фінансовим ресурсам, які кинули на виборчу кампанію в Чернівцях. Вони 

дуже хотіли показати, що Чернівці за владу» 22. 

За результатами голосування в одномандатному виборчому окрузі № 201 на 

парламентських виборах 2012 р. М. Федорук переміг провладного кандидата від Партії 

регіонів секретаря Чернівецької міської ради В. Михайлішина з результатом 52,04 % 

голосів «за» 3. Останній виборов підтримку 33,91 % голосів виборців. У таких 

результатах голосування поєдналися партійні ідентичності в електоральному вимірі 

(Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» отримало в окрузі перемогу, набравши 

39,40 % голосів виборців), ідентичності заперечення («Дуже просто, і найголовніша 

причина того, що ми, ЧЕРНІВЧАНИ, голосували за М. Федорука, що він не риганал. А 

друге, що ЧЕРНІВЧАНИ не барани!!!»; «А Ти сам подумай, як такого господарника, як 

Михайлішин, можна відпускати в Київ. Ще стільки всього потрібно зробити в місті» 

9) та ідентичність з політичним лідером (мер, несправедливо і незаконно усунений з 

посади), характерні для чернівецької громади. 

Порівнюючи маркери ідентифікації, зафіксовані у передвиборчих програмах 

М. Федорука та В. Михайлішина та поширювані серед виборців чернівецької громади, варто 

наголосити на тому, що чернівчани більшою мірою ідентифікували себе з конкретними 

політичним завданнями, які стоять перед українським суспільством (див. таблицю 1). 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз маркерів політичної ідентифікації  

М. Федорука та В. Михайлішина 

Маркер 

ідентифікації 

Інтерпретація  

М. Федорука 

Інтерпретація  

В. Михайлішина 

Влада Підтримую встановлення влади 

народу над Президентом і 

депутатами через закон про 

імпічмент президента Януковича та 

закон про відкликання народного 

депутата, якщо останній не виконує 

своїх зобов’язань. 

Розподілення влади між 

центром та регіонами, 

надання реальних важелів для 

фінансової незалежності 

місцевих громад. 

Політична 

відповідаль-

ність 

Вступити до фракції Об’єднаної 

опозиції «Батьківщина» у 

Верховній Раді VII скликання та 

не виходити з неї протягом дії 

мандату, наданого мені виборцем. 

Голосувати лише особисто, 

підтримати закон про кримінальну 

відповідальність за голосування 

картками інших депутатів. 

Особисто проголосувати за 

закони, спрямовані на виконання 

Програми Об’єднаної опозиції, 

зокрема за закон про процедуру 

імпічменту, за імпічмент 

Януковича та за закон про 

відкликання народного депутата. 

Дбати про свою людську і 

політичну репутацію, публікувати у 

ЗМІ регулярно свою декларацію 

про доходи та видатки. 

_ 
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Економічні 

відносини 

Стимулювання економіки. 

Прожитковий мінімум і 

мінімальна заробітна плата 

будуть доведені до 2400 грн., 

зарплата бюджетників буде 

збільшена щонайменше вдвічі. 

Ми проведемо антикорупційну 

люстрацію – перевірку відповідності 

витрат і вартості майна чиновників 

задекларованим доходам. 

Стимулювання національного 

виробництва товарів та послуг 

в усіх без виключеннях 

галузях економіки. 

Економічне зростання 

регіонів – економічне 

зростання держави – добробут 

людей. 

Соціальна 

політика 

Будуть встановлені однакові 

правила нарахування пенсій для 

всіх та скасовані спеціальні 

пенсії. Розмір пенсії буде 

залежати від трьох чинників: 

трудового стажу, умов праці та 

заробітку. 

Ми гарантуємо усім доступність 

до якісної, сучасної освіти, 

встановимо законом обсяг 

медичних послуг, що 

надаватимуться безкоштовно. 

Орієнтації на соціальний захист 

малозабезпечених верств 

населення та створення умов 

для підвищення життєвого 

рівня працюючих громадян. 

Запровадження на 

законодавчому рівні державних 

гарантій молодим сім’ям. 

Запровадження чесних 

соціальних стандартів із 

врахуванням регіональних 

особливостей – встановлення 

соціальної справедливості – 

однакові можливості – 

благополуччя нації, а не 

окремих людей. 

Державність Я зроблю все можливе для 

захисту української мови як 

основи державності. 

Державне сприяння 

консолідації українського 

народу заради зміцнення 

української державності. 

Геополітичне 

самопозиціо-

нування 

Я бачу Україну повноправним 

членом Європейської спільноти. 

Позаблоковий статусу України, 

дотримання європейського 

вектора розвитку державних 

інституцій та системи 

забезпечення прав і свобод 

громадян. 

Законодавче забезпечення 

інтеграції України в 

європейське співтовариство – 

перейняття та втілення на 

побутовому рівні західних 

цінностей – реальна свобода і 

забезпечення прав людини – 

сильна позиція, ефективна 

міжнародна співпраця. 

Популізм Ми повернемо народу 

розкрадене. Проведемо ревізію 

результатів державних закупівель 

та приватизації, здійснених 

нинішньою владою. 

_ 
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Джерело: складено автором за: 

Програма кандидата у народні депутати від ВО «Батьківщина» по одномандатному 

виборчому округу № 201 [Миколи Федорука, 2012] [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP033?PT001F01=900&pf7331=201;  

Передвиборна програма кандидата у депутати в одномандатному окрузі № 201 

Михайлішина Віталія Михайловича [2012] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP033?PT001F01=900&pf7331=201 

 

Дані таблиці 1 засвідчують, що, на відміну від парламентських виборів 2002 р., які 

також відбувалися за змішаною системою, кандидати, котрі висувалися політичними 

партіями на виборах 2012 р., не дистанціювалися від суб’єктів висування, а навпаки 

максимально інтегрували у свої передвиборчі програми такі маркери ідентифікації, які 

посилювали зв’язок кандидатів з конкретною політичною партією. Зокрема, 

М. Федорук не уникав інтерпретації типових для БЮТ популістських ідей, а 

В. Михайлішин не зміг визначитися з питанням, яке особливо хвилювало чернівецьку 

громаду, насамперед політичної відповідальності влади.  

Переможець парламентських виборів 2012 р. в одномандатному окрузі 

чернівецької громади М. Федорук тільки 2014 р. стає членом політичної партії 

«Народний фронт», від якої на позачергових парламентських виборах 2014 р. 

балотується в одномандатному виборчому окрузі № 201. Пояснюючи виборцям зміну 

партійних ідентичностей, М. Федорук зазначає, що 2012 р. такої політичної сили, як 

«Народний фронт», не було, а була об’єднана опозиція «Батьківщина»: «Я був 

безпартійний, а вони мене підтримували разом з командою Арсенія Яценюка на 

виборах 2012 року. Зараз ви знаєте, що «Батьківщина» йде окремо, партія «Фронт змін» 

була ліквідована, зараз створений «Народний фронт», зміни відбулись, тому Фронт став 

народним і мені запропонували йти по мажоритарному округу 201 саме з командою 

Арсенія Яценюка, чим я пишаюсь. Все абсолютно логічно» 12. Примітно, що 

М. Федорук не відмовився від метафори «партія чернівчан», наголошуючи, що «містом 

має керувати людина, яка не належить до партії чи призупиняє членство в тій чи іншій 

партії», проте рівень парламентської діяльності передбачає належність до політичної 

партії: «Командна, тільки командна робота і прийняти закон, пролобіювати його 

(лобізм в хорошому розумінні цього слова) важко, там вступає в силу багато інших 

чинників і без партійної приналежності зробити щось практично неможливо» 12. 

Реальними конкурентами в боротьбі за електоральні ідентичності чернівчан по 

одномандатному виборчому округу № 201 на парламентських виборах 2014 р. були 

В. Михайлішин, який на відміну від парламентських виборів 2012 р. позиціонував себе 

як самовисуванець, та висунена партією «Блок Петра Порошенка» Н. Якимчук – 

уродженка м. Чернівці (на момент виборів проживала в м. Києві), професор кафедри 

фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член 

партії «Блок Петра Порошенка». 

Оцінюючи основні характеристики маркерів ідентифікації, зафіксовані у 

передвиборчих програмах основних конкурентів в одномандатному виборчому окрузі 

№ 201, зауважимо, що у М. Федорука 19 та Н. Якімчук 17 за змістом вони повністю 

відповідали маркерам партійної самоідентифікації політичних партій, які висунули їх в 

одномандатних округах. Самовисуванець В. Михайлішин у незмінному вигляді 

використав всі маркери, оприлюднені ним під час парламентських виборів 2012 р., 

змінивши тільки зміст маркера «геополітичне самозиціонування», вилучивши тезу про 

позаблоковий статус України 18. 

Особливостями парламентських виборів 2014 р. у чернівецькій громаді стало те, 
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що, по-перше, більшість маркерів електоральної ідентифікації поширювалися за 

допомогою регіональних телеканалів. Так, за даними Чернівецького представництва 

Громадянської мережі «ОПОРА», більшість кандидатів у 201 окрузі (м. Чернівці) 

поширювали маркери ідентифікації за допомогою регіональних каналів телебачення. 

Н. Якимчук, М. Федорук та В. Михайлішин за телеефіри сплатили 328 743 грн. Витрати 

цих кандидатів на розміщення агітаційних матеріалів у друкованих виданнях 

поступились навіть витратам на радіо (62 960 грн проти 123 967 грн) 6. Переможець 

виборчих перегонів М. Федорук найбільше витратив коштів саме на рекламу на 

телебаченні (див. рис. 1). Принагідно зазначимо, що на парламентських виборах 2002 р. 

чернівчани чітко сформулювали своє ставлення до різних механізмів поширення 

маркерів ідентифікації, надаючи вже тоді перевагу саме політичним ток-шоу. Більшість 

опитаних чернівчан напередодні парламентських виборів 2002 р. зауважили, що не 

вірять політичній рекламі (45 %), частково їй вірять (35 %), не звертають на неї уваги 

(11 %), і тільки 9 % довіряють інформації, яка поширюється засобами традиційної 

політичної реклами. Проте, якщо до політичних ток-шоу і не було визначено рівня 

довіри, однак постать М. Вересня та політичні ток-шоу як політичні ігри, які «цікаво 

дивитися», були визначені чернівчанами як канали отримання інформації про політиків 

та політичні партії 23. 

 

 
Рис. 1. Витрати кандидатів на рекламу в ЗМІ  

у мажоритарному виборчому округу № 201 

 

Джерело: Блог Надії Вірної. Де агітували: телебачення – для обласного центру, 

газети – для районів [16.11.2014] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://oporacv.org/bloh-nadiji-virnoji-de-ahituvaly-telebachennya-dlya-oblasnoho-

tsentru-hazety-dlya-rajoniv/ 

 

По-друге, результати голосування засвідчили, що для формування електоральних 

ідентичностей в умовах конкретних виборів, на яких основні конкуруючі політичні 

партії є новими, визначальним чинником для формування позитивних електоральних 
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ідентичностей в одномандатних округах є характер зв’язку в системі «кандидат – 

партія – громада», який асоціюється з кандидатом. Саме цим пояснюється те, що 

ідентифікаційний зв’язок з П. Порошенком, продемонстрований чернівецькою 

громадою на президентських виборах 2014 р., не був збережений на парламентських 

виборах ані на рівні багатомандатного, ані на рівні одномандатного округу, в яких у 

чернівецькій громаді перемогла партія «Народний фронт». М. Федорук, який переміг з 

результатом 34,86 % голосів «ЗА» 4, зміг актуалізувати для чернівецької громади 

свою присутність в усіх складових системи «кандидат – партія – громада», тоді як 

Н. Якимчук зробила це тільки для елементів «кандидат» та «партія»: «Якщо довірилися 

президенту, довіртесь і його команді. … Ми знаємо, що робити. Ми напрацювали ці 

зміни, є великий пакет законопроектів. Якщо проведемо усі ці реформи, за шість років 

зможемо повноцінно увійти в Європейський Союз з гордо піднятою головою» 24, а її 

чернівецьке походження за відсутності відомого в громаді політичного імені не могло 

забезпечити ідентифікаційного зв’язку в системі «кандидат – партія – громада». 

По-третє, конкуренція М. Федорука та Н. Якимчук не оцінювалася крізь призму 

проблеми конкуренції ідентичностей як чернівецькою громадою, так і самими 

кандидатами. Під час передвиборчої кампанії Н. Якимчук на своєму персональному 

сайті зауважила, що вона конкурує «за перемогу з однією людиною, яка раніше вже 

була при владі довгі роки. Звичайно Ви знаєте її, знаєте як сильні, так і слабкі її 

сторони, а також можете споглядати та оцінювати результати праці» 5, маючи на увазі 

М. Федорука, висунутого політичною партією «Народний фронт». Проте по завершенні 

виборів, висловлюючи вдячність чернівчанам, які віддали свої голоси за неї, фактично 

вказала на змістовну подібність маркерів ідентифікації партії «Блок Петра Порошенка» 

та політичної партії «Народний фронт»: «Дорогі чернівчани! Вітаю Вас з виборами, які 

світ назвав блискучою перемогою демократії. Більшість українців проголосували за 

мир та реформи, підтримали рух до Європи. Партія Президента та Народний Фронт, які 

послідовно підтримували Мирний план Петра Порошенка, стали переможцями 

виборчої кампанії» 14. 

Отже, здійснене дослідження співвідношення електоральної та партійної складової 

в ідентифікаційній моделі чернівецької громади на парламентських виборах 2002–2014 

рр. в одномандатному виборчому окрузі доводить, що електоральний та партійний 

блоки маркерів ідентифікації зазнали суттєвих змін. Так, на парламентських виборах 

2002 р. перемогу виборов той кандидат, який максимально дистанціювався від будь-

якої політичної партії (В. Король); на парламентських виборах 2012 р. перемога в 

одномандатному окрузі була на боці позапартійного кандидата, який мав на той час 

максимально можливий зв’язок з чернівецькою громадою (колишній мер М. Федорук); 

на парламентських виборах 2014 р. чернівецька громада ідентифікувала себе з 

кандидатом, який створював ідентифікаційний зв’язок з політичною партією 

чернівчанина А. Яценюка, у який досить органічно були вплетені місцеві проблеми 

(М. Федорук). На нашу думку, така еволюція процесу самоідентифікації чернівецької 

громади, яка розкривається через оцінку важливості партійної належності кандидата в 

одномандатному виборчому окрузі для виборця, вказує на те, що з 2014 р. в 

ідентифікаційній моделі чернівецької громади партійна складова починає домінувати. 
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УДК 324:35.075.31(477)+(438)  

Слободян Т. З. 

 

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ 

 

У статті досліджуються президентські вибори в Україні та Республіці Польща з 

1990 р. до 2014 р. Основна увага приділяється результатам президентських виборів. 

Характеризуються основні положення законодавства України та Польщі про вибори 

президента. Порівнюється активність виборців на президентських виборах України 

та Республіки Польща. 

Ключові слова: вибори, президент, Україна, Республіка Польща, виборча 

активність, результати виборів 

 

Слободян Т. З. Президентские выборы в Украине и Польше. 

В статье исследуются президентские выборы в Украине и Республике Польша с 

1990 г. по 2014 г. Основное внимание уделяется результатам президентских выборов. 

Характеризуются основные положения законодательства Украины и Польши о 

выборах президента. Сравнивается активность избирателей на президентских 

выборах Украины и Республики Польша. 
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избирательная активность, результаты выборов. 

 

Slobodian T. Z. Presidential elections in Ukraine and Poland. 

The presidential elections in Ukraine and Poland held since 1990 to 2014 are 

researched in the article. It is determined that the presidential institution in each country has 

got its own peculiarities. Today it is quite wide spread and used in almost 150 countries. 

The principal attention is paid to the results of the elections. The main principals of 

disposition of a law on presidential election in Ukraine and Poland are characterized. 

Six presidential elections have been held in Ukraine since the time of getting its 

independence. The first presidential elections were held on 1 December, 1991. The second 

presidential elections were called early and took place in 1994. The third presidential 

elections were held in 1999. The presidential elections of 2004 were the fourth one. They 

are marked by three ballots. The fifth presidential elections were held in 2010. The latest 

presidential elections were held on 25 May, 2014. They were the early presidential 

elections. 

Five presidential elections have been held in Poland since 1990. The presidential 

elections of 1990 were held in two ballots: on 25 November and 9 December. The presidential 

elections of 1995 were the second ones and held on 5 and 19 November, 1995. The third 

presidential elections were held on 8 October. They are marked by one ballot only. The 

presidential elections of 2005 were held in two ballots (on 9 and 23 October). They were the 

first elections after entering the EU. Lekh Kaczynski’s death caused early presidential 

elections on 20 June, 2010. 

The active participation of voters in presidential elections in both countries is compared. 

It is determined that the lowest level of participation in presidential elections in Poland was 

in 2005 (49,74 %) in the first ballot and 50,99 % in the second ballot. The highest level of 

voters’ activity was in 1995 – 64,7 % in the first ballot and 68,2 % in the second ballot. In 

Ukraine much more active voters are observed. The highest level of voters’ activity in 

presidential elections is observed in 1991 – 84,32 %, the lowest level in 2014 – a little more 

than 60 %. 

The following presidential elections in Poland are planned on 10 May, 2015. In Ukraine 

they will be held in 2019. The presidential elections in Poland, which are planned on May 

2015, will be held in accordance with the voting code for the first time ever. The voting code 

was adopted in 2011. 

Key words: elections, president, Ukraine, Poland, electoral activity, election results. 

 

Президент – це одноособовий виборний глава держави в країнах із 

республіканською формою правління, який обирається її громадянами або парламентом 

на термін 4–7 років. Цей інститут на сьогодні є доволі поширеним і застосовується 

майже у 150 державах світу. Інститут президента у кожній країні має свої особливості. 

Метою нашого дослідження є аналіз президентських виборів в Україні та в Республіці 

Польща в період 1990–2014 рр. 

Тема виборів є надзвичайно актуальною для політології. Вдосконалення виборчого 

законодавства, порядку організації та проведення виборів вимагають врахування, крім 

національних та історичних традицій, також і досвіду та практики інших країн. 

Зазначена проблематика дуже цікавить науковців. Серед українських учених, які 

займаються проблематикою виборів, слід виділити Л. Кочубей, A. Романюка, 

Г. Зеленько, М. Примуша, Ю. Шведу, Ю. Остапця, Р. Балабана, М. Ставнійчук та ін. А 

серед польських науковців – А. Пясецького, Є. Бучковського, М. Хмай, В. Скжидло, 

К. Кжекотовську та ін. 
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Правове регулювання виборів Президента України здійснюється Конституцією 

України та Законом України «Про вибори Президента України». 

Відповідно до положень конституції Президент України є главою держави і 

виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, 

територіальної цілісності країни, додержання Конституції України, прав і свобод 

людини і громадянина. Президент України обирається її громадянами на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком 

на п’ять років. Президентом України може бути обраний громадянин України, який 

досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти 

останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Одна й та сама особа 

не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд [5]. 

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня 

п’ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення 

повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період 

дев’яноста днів з дня припинення повноважень. Порядок проведення виборів 

Президента України встановлюється законом [5]. 

З часу отримання незалежності в Україні було проведено шість президентських 

виборів. 

Перші вибори Президента України відбулись 1 грудня 1991 р. На виборах 

застосовувалася мажоритарна система абсолютної більшості. Обраним Президентом 

України вважався кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів 

виборців, що взяли участь у голосуванні [5]. Але у перших президентських виборах 2-й 

тур не знадобився. Президента було обрано у першому турі. У всіх регіонах України 

перше місце отримав Леонід Кравчук, за винятком трьох областей (Львівської, 

Тернопільської та Івано-Франківської), де переміг В’ячеслав Чорновіл.  

В. Чорновола у кандидати в президенти України висунула Рада Народного Руху 

України. Проте націонал-демократичний табір не зміг об’єднатися і, окрім 

В’ячеслава Чорновола, на президентських виборах балотувалися також Левко 

Лук’яненко та Ігор Юхновський. Свій шанс використала та частина номенклатури, 

яка перейшла на національні позиції і швидко змогла «адаптуватися» до нової 

ситуації. У виборчій кампанії вони зуміли використати переваги, які давала їм влада. 

Можна, звичайно, сперечатися, чи можна називати це адміністративним ресурсом, 

але Леоніда Кравчука було представлено як політика, що привів країну до 

незалежності та успішно її захищає. Перемога Л. Кравчука над лідером опозиції 

В. Чорноволом під час президентських виборів пояснюється, зокрема, 

консервативною орієнтацією українських виборців, які не хотіли так радикально 

прощатися із минулим. Кравчук позиціонувався у свідомості більшості виборців як 

політик понаднаціональний, що дозволило йому мирним способом прийти до 

незалежності України [4]. 

Результати перших президентських виборів були наступні: Л. М. Кравчук отримав 

61,59 %, В. М. Чорновіл – 23,27 %, Л. Г. Лук’яненко – 4,49 %, В. Б. Гриньов – 4,17 %, 

І. Р. Юхновський – 1,74 %, Л. І. Табурянський – 0,57 %. 

Другі вибори Президента України були призначені достроково і відбулися в 

1994 р. Причиною призначення дострокових виборів були шахтарські страйки, а також 

конфлікт між парламентом та президентом, який фактично паралізував владу. Певним 

поштовхом до вирішення ситуації стали події у Москві, де в 1993 р. конфлікт між 

Борисом Єльциним та Російською Державною Думою російський президент наважився 

вирішити розстрілом будинку парламенту [4, c. 29–30]. 

26 червня проходив перший тур і 10 липня – другий. На виборах 

застосовувалася мажоритарна система абсолютної більшості. У другому турі для 
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перемоги теж була потрібна абсолютна більшість, а у разі її відсутності (що було 

цілком можливо завдяки голосам проти обох) виборча кампанія мала б починатися 

з початку, але такої проблеми не виникло. Незважаючи на перемогу у першому 

турі, Леонід Кравчук програв вибори. У другому турі абсолютну більшість отримав 

Леонід Кучма.  

Леонід Кучма виграв вибори не стільки завдяки іншій економічній програмі, 

скільки ставці на етнолінгвістичні та геополітичні питання. Зокрема, він обіцяв надати 

російській мові статусу офіційної, а також говорив про потребу укріплення зв’язків з 

Росією. Саме через ці обіцянки за нього проголосував електорат зі східних та південних 

областей [4, c. 30]. 

Результати першого туру були наступними: Леонід Кравчук (незалежний) – 

38,36 % (9 977 766); Леонід Кучма (незалежний) – 31,17 % (8 107 626); Олександр 

Мороз (Соціалістична партія України) – 13,33 % (3 466 541); Володимир Лановий 

(незалежний) – 9,55 % (2 483 986); Валерій Бабич (незалежний) – 2,48 % (644 263); Іван 

Плющ (незалежний) – 1,24 % (321 886); Петро Таланчук (незалежний) – 0,55 % 

(143 361); проти всіх – 3,43 % (892 740) [4, c. 30]. 

Результати другого туру: Леонід Кравчук – 45,06 %, Леонід Кучма – 52,15 %, 

проти всіх – 2,80 %. 

Треті вибори Президента України відбулись у 1999 р. (31 жовтня – перший тур і 14 

листопада – другий тур). Особливістю цих виборів було те, що вони проводилися за 

новим Законом України «Про вибори Президента України», який набув чинності у 

березні 1999 р. Прийняття нового закону було зумовлено двома основними чинниками. 

По-перше, 28 червня 1996 р. була прийнята Конституція України, яка заклала нові 

підвалини майбутнього українського державотворення і необхідно було привести 

законодавство у відповідність з її нормами. По-друге, попередній закон про вибори 

президента містив значну частину відсилочних правових норм з посиланням на 

конкретні положення Закону України «Про вибори народних депутатів України», 

прийнятого у 1993 р., що втратив чинність у зв’язку з прийняттям нового закону у 

1997 р. 

Процедура прийняття чинного закону про вибори Президента України була досить 

непростою. Було підготовлено і подано п’ять законопроектів. Новий закон «Про вибори 

Президента України» має низку переваг у порівнянні з попереднім законом. Одна із 

них – виборчі цензи. Насамперед, на відміну від попереднього закону, законодавець 

вилучив ценз для ув’язнених, тобто новим законом не передбачається призупинення 

виборчого права для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі 

та у місцях примусового лікування. Для активного виборчого права законом 

обумовлено лише два обмеження: за віком (досягнення 18 років) та для осіб, які визнані 

судом недієздатними. Для кандидата у Президенти України встановлено більш 

жорсткий ценз осілості. Якщо за раніше чинним законом Президентом України міг 

бути обраний громадянин України, який проживає постійно не менше 5 останніх з 10 

років проживання на території України, то за новим законом вимагається постійне 

проживання на території України протягом усіх останніх перед днем виборів 10 років. 

Крім того, введено додатковий ценз, відповідно до якого не можуть бути висунуті 

претендентами на кандидата у Президенти України не лише ті громадяни, які 

перебувають у місцях позбавлення волі, а й ті, що мають судимість за вчинення 

умисного злочину, якщо ця судимість не погашена й не знята в установленому порядку 

[3, c. 11]. 

Щодо виборчої системи, то нова редакція закону, як і попередня, передбачала 

проведення виборів Президента України за системою абсолютної більшості. У разі 

відсутності кандидата, що набрав абсолютну більшість від числа тих, що взяли участь у 
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виборах, передбачався 2-й тур, у якому змагалися двоє, що набрали найбільше голосів. 

Але у 2-му турі для перемоги досить було набрати голосів більше, ніж у суперника. 

Серед зареєстрованих кандидатів у Президенти України 1999 р.: один – діючий 

Президент України, тринадцять – народні депутати України, один – міський голова. 

Одинадцять кандидатів – члени політичних партій. Уперше в історії виборів 

Президента України кандидатом у Президенти України зареєстровано жінку – 

Н. М. Вітренко. Повторно брали участь у виборчих перегонах як кандидати у 

Президенти України Л. Д. Кучма, О. О. Мороз і О. М. Ткаченко. Усі кандидати у 

Президенти України з вищою освітою. Наймолодшому з кандидатів – М. О. Габеру – на 

час його участі у виборчій кампанії Президента України виповнилося 39 років, а 

Г. Й. Удовенко був найстаршим за віком кандидатом у Президенти України [3, c. 138]. 

Напередодні виборів двоє кандидатів О. М. Ткаченко та В. М. Олійник зняли свої 

кандидатури, і в кінцевому рахунку у першому турі взяли участь 13 кандидатів у 

Президенти України. Відповідно до даних ЦВК результати голосування є наступні: 

Леонід Кучма (незалежний) отримав 9 598 672 голоси (36,49 %); Петро Симоненко 

(КПУ) – 5 849 077 (22,24 %); Олександр Мороз (СПУ) – 2 969 896 (11,29 %); Наталія 

Вітренко (ПСПУ) – 2 886 972 (10,97 %); Євген Марчук (незалежний) – 2 138 356 

(8,13 %); Юрій Костенко (незалежний) – 570 623 (2,17 %); Геннадій Удовенко (НРУ 

(Рух) – 319 778 (1,22 %); Василь Онопенко (СДПУ(о) – 124 040 (0,47 %); Олександр 

Ржавський («Єдина Родина») – 96 515 (0,37 %); Юрій Кармазін (ПЗВ) – 90 793 (0,35 %); 

Віталій Кононов (ПЗУ) – 76 832 (0,29 %); Олександр Базилюк (СП) – 36 012 (0,14 %); 

Микола Габер (ППУ) – 31 829 (0,12 %). Не підтримали жодного кандидата, тобто 

проголосували проти всіх – 477 019 виборців (1,81 %) [10]. 

Переможцем президентських виборів 1999 р. за результатами другого туру став 

Леонід Кучма, отримавши 15 870 722 голоси (56,25 %). За Петра Симоненка у другому 

турі віддали свої голоси 10 665 420 (37,80 %) виборців. Не підтримали жодного 

кандидата 970 181 (3,44 %) [11]. 

Президентські вибори в Україні 2004 р. були проведені 31 жовтня, 21 листопада та 

26 грудня 2004 р. Ці президентські вибори були четвертими виборами, що пройшли в 

Україні після здобуття незалежності. Їх особливість полягає в тому, що вони проходили 

у три тури голосування. Результати другого туру були оскаржені лідером опозиції 

Віктором Ющенко. Вибори проходили у досить важкій політичній атмосфері.  

Про своє бажання балотуватися на пост Президента України заявили аж 44 особи, 

18 з яких ЦВК відмовила в реєстрації. Два кандидати (В. М. Кононов та Г. С. Черниш) 

звернулися із заявами про відмову від балотування. Остаточно до виборчого бюлетеня 

було включено 24 кандидати. Ними були: О. Базилюк, Б. Бойко, М. Бродський, 

Н. Вітренко, В. Волга, М. Грабар, І. Душин, Ю. Збітнєв, А. Кінах, Р. Козак, 

С. Комісаренко, Д. Корчинський, В. Кривобоков, О. Мороз, В. Нечипорук, 

О. Омельченко, О. Ржавський, М. Рогожинський, П. Симоненко, Л. Черновецький, 

А. Чорновіл, В. Ющенко, О. Яковенко, В. Янукович. 

За результатами голосування 31 жовтня 2004 р. найбільшу кількість голосів 

виборців отримали В. Ющенко – 11 188 675 голосів (39,90 %) і В. Янукович – 

11 008 731 (39,26 %). Оскільки жоден з кандидатів не набрав 50 % (або більше) голосів, 

21 листопада відбувся другий тур. За підсумками повторного голосування на виборах 

Президента України більшість виборців підтримала В. Януковича (15 093 691 особа або 

49,46 %). За В. Ющенка віддали свої голоси 14 222 289 виборців, або 46,61 %. 

Проведення другого туру голосування стало предметом розгляду Верховного Суду 

України. Віктор Ющенко, його прихильники, міжнародні спостерігачі стверджували, 

що вибори сфальсифіковані. Наступні події привели до політичної кризи в Україні з 

широкою мирною демонстрацією, яка отримала назву «Помаранчева революція». 
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Верховний Суд України анулював офіційні результати. На виконання рішення суду 

Центральна виборча комісія призначила повторне голосування на 26 грудня 2004 р. За 

підсумками повторного голосування перемогу здобув В. Ющенко, який отримав 

15 115 712 або 51,99 % голосів виборців, за В. Януковича свої голоси віддали 

12 848 528 виборців або 44,20 %. Рішення Центральної виборчої комісії про підсумки 

повторного голосування 26 грудня 2004 р. було оскаржене В. Ф. Януковичем до 

Верховного Суду України. Проте Верховний Суд України відмовив у задоволенні 

скарги. Таким чином, Президентом України став Ющенко Віктор Андрійович [6, c. 95]. 

П’яті вибори Президента України відбулися у 2010 р. Спочатку були призначені 

Верховною Радою України на 25 жовтня 2009 р., але ця дата була оскаржена чинним 

Президентом України Віктором Ющенком у Конституційному Суді. Після того, як 

Конституційний Суд визнав таке рішення протиправним, Верховна Рада призначила 

вибори на 17 січня 2010 р.  

Центральною виборчою комісією було зареєстровано 18 кандидатів: 

І. Г. Богословська (лідер партії «Віче»); М. Ю. Бродський (член Партії вільних 

демократів); А. С. Гриценко (член фракції НУНС); Ю. І. Костенко (лідер Української 

народної партії); В. М. Литвин (лідер Народної партії); О. О. Мороз (лідер 

Соціалістичної партії); О. В. Пабат (лідер партії «Громадський актив Києва»); 

В. В. Противсіх (самовисуванець); С. М. Ратушняк (мер Ужгорода, самовисуванець); 

О. В. Рябоконь (юрист); П. М. Симоненко (лідер Комуністичної партії України); 

Л. П. Супрун (лідер Народно-демократичної партії); Ю. В. Тимошенко (прем’єр-міністр 

України, голова партії «Батьківщина»); С. Л. Тігіпко (лідер партії «Сильна Україна»); 

О. Я. Тягнибок (лідер політичного об’єднання «Свобода»); В. А. Ющенко (чинний 

Президент України, самовисуванець, лідер партії «Наша Україна»); В. Ф. Янукович 

(лідер Партії регіонів); А. П. Яценюк (лідер партії «Фронт Змін»). 

Результати виборів 2010 р. були наступними: Янукович Віктор Федорович у 

першому турі отримав 35,32 %, а у другому – 48,95 %; Тимошенко Юлія 

Володимирівна у першому турі отримала 25,05 %, у другому – 45,47 %. У 2010 р. 

президентом України став Віктор Янукович. 

Останні вибори Президента України (шості) відбулися 25 травня 2014 р. Це були 

позачергові вибори, які проводилися у зв’язку із вимогами майдану. Подання 

кандидатами документів на реєстрацію почалося 25 лютого і тривало до 30 березня 

2014 р. Реєстрація кандидатів тривала до 4 квітня 2014 р. Зареєстровано 23 кандидати 

на пост Президента України та 23 особам відмовлено в реєстрації. Перед виборами 

2 кандидатів зняли свої кандидатури (Н. Ю. Королевська, О. А. Царьов). 

Кандидати отримали наступну кількість голосів виборців: О. В. Богомолець 

(безпартійна, активістка Майдану, самовисування) – 345 384; Ю. А. Бойко (член Партії 

регіонів, самовисування) – 35 928; А. В. Гриненко (безпартійний, самовисування) – 

73 277; А. С. Гриценко (член політичної партії «Громадянська позиція», яка його і 

висунула кандидатом) –989 029; М. М. Добкін (член Партії регіонів, самовисування) – 

546 138; О. І. Клименко (голова Української народної партії, яка його і висунула 

кандидатом) – 10 542; В. І. Коновалюк (безпартійний, колишній регіонал, 

самовисування) – 69 572; Р. Р. Кузьмін (безпартійний, самовисування) – 18 689; 

В. С. Куйбіда (член політичної партії «Народний Рух України», яка його і висунула 

кандидатом) – 12 391; О. В. Ляшко (член Радикальної Партії Олега Ляшка, яка його і 

висунула кандидатом) – 1 500 377; М. Г. Маломуж (безпартійний, самовисування) – 

23 771; П. О. Порошенко (безпартійний, cамовисування, його кандидатуру підтримав 

«УДАР» і Віталій Кличко) – 9 857 308; В. З. Рабинович (безпартійний, 

самовисування) – 406 301; В. Г. Саранов (безпартійний, самовисування) – 6 232; 

П. М. Симоненко (член Комуністичної партії України, яка його і висунула 
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кандидатом) –272 723; Ю. В. Тимошенко (голова політичної партії «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина», яка її і висунула кандидатом) – 2 310 050; С. Л. Тігіпко 

(член Партії регіонів, самовисування) – 943 430; О. Я. Тягнибок (член політичної партії 

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода», яка його і висунула кандидатом) – 210 476; 

В. П. Цушко (екс-член Соцпартії, самовисування) – 10 434; З. Н. Шкіряк (активіст 

Майдану, безпартійний, самовисування) – 5 021; Д. А. Ярош (член політичної партії 

«Правий сектор», самовисування) –127 772 [12]. 

Петро Порошенко отримав на виборах 54,7 % голосів і, відповідно, не виникла 

необхідність у проведенні другого туру. 

Президент Польської Республіки є верховним представником Польської 

Республіки і гарантом безперервності державної влади. Президент республіки дбає про 

дотримання конституції, стоїть на сторожі суверенітету і безпеки держави, а також 

непорушності і неподільності її території. Президент республіки виконує свої завдання 

в обсязі та відповідно до принципів, визначених у конституції і законах. 

Відповідно до положень конституції Президент обирається народом шляхом 

загальних, рівних, прямих виборів таємним голосуванням. Президент республіки 

обирається на п’ятирічний термін повноважень і може бути обраний повторно лише 

один раз. Президентом республіки може бути обраний польський громадянин, який не 

пізніше дня виборів досяг 35 років. Кандидата висувають не менше 100 000 громадян, 

що володіють правом обирати в сейм. Обраним на посаду Президента республіки 

визнається кандидат, який одержав більше половини поданих дійсних голосів. Якщо 

жоден з кандидатів не отримає необхідної більшості, на чотирнадцятий день після 

першого голосування проводиться повторне голосування. 

При повторному голосуванні вибір проводиться між двома кандидатами, які при 

першому голосуванні отримали найбільшу в порядку черговості кількість голосів. 

Якщо хтось із цих двох кандидатів відкличе згоду балотуватися, втратить виборче 

право або помре, на його місце до виборів при повторному голосуванні допускається 

кандидат, який наступний отримав найбільшу кількість голосів у першому голосуванні. 

У цьому випадку дата повторного голосування відкладається ще на 14 днів. Обраним на 

посаду Президента республіки при повторному голосуванні визнається кандидат, який 

отримав більше голосів.  

Вибори Президента республіки призначає маршал сейму на день, який припадає на 

період не раніше 100 днів і не пізніше 75 днів до закінчення терміну повноважень 

діючого Президента республіки, а в разі звільнення посади Президента республіки – не 

пізніше ніж на чотирнадцятий день після звільнення з посади з встановленням дати 

голосування на неробочий день, який припадає на 60-денний період з дня призначення 

виборів. Дійсність виборів Президента республіки підтверджує Верховний Суд [13]. 

З 1990 р. в Республіці Польща було проведено п’ять президентських виборів. 

Президентські вибори в Польщі 1990 р. проходили в два тури 25 листопада та 

9 грудня відповідно. Відбувалися вони за мажоритарною виборчою системою 

абсолютної більшості на основі закону від 27 вересня 1990 р. про вибори Президента 

Республіки Польща [16]. 

У виборах взяли участь п’ять кандидатів, які отримали наступну кількість голосів 

виборців: Лех Валенса – 6 569 889 (39,96 %); Станіслав Тиминьский – 3 797 605 

(23,10 %); Тадеуш Мазовецький – 2 973 364 (18,08 %); Влодзімеж Цімошевич – 

1 514 025 (9,21 %); Роман Бартоще – 1 176 175 (7,15 %); Лешек Мочульський – 411 516 

(2,50 %) [14]. 

Президентом у другому турі був обраний Лех Валенса – лідер профспілки 

«Солідарність», який отримав у другому турі 74,25 % (10 622 696 голосів виборців). 

Друге місце в першому турі посів безпартійний кандидат Станіслав Тиминьский. У 
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другому турі він отримав трохи більше голосів (25,75 %), ніж у першому (23,10 %). 

Перший в новітній історії прем’єр-міністр Польщі Тадеуш Мазовецький, якому 

пророкували друге місце і боротьбу з Лехом Валенсою, отримав лише 18,08 % голосів і 

посів третє місце, в результаті чого не брав участі у другому турі. 

Президентські вибори в Польщі 1995 р. були другими виборами президента 

Польщі, що відбулися 5 та 19 листопада 1995 р. У виборах взяло участь 13 кандидатів. 

Крім Леха Валенси, діючого президента Польщі, свої кандидатури виставили такі 

політики, як колишній лідер Соціал-демократичної партії Олександр Кваснєвський, 

діяч антикомуністичної опозиції Яцек Куронь, засновник і лідер партії «Самооборона 

Республіки Польща» Анджей Леппер та ін.  

У першому турі з відривом у 2 % переміг Олександр Квасьнєвський. У другому 

турі він лише зміцнив лідерство, набравши на 3,4 % голосів більше, ніж Лех Валенса 

(51,7 % проти 48,3 %). 

Важливу роль у зміні настроїв на користь А. Кваснєвського у другому турі виборів 

1995 р. відіграли телевізійні дебати обох претендентів, які пройшли 12 та 15 листопада. 

Вони викликали неабиякий інтерес у польських виборців – їх дивилися 72 % 

польського населення. У ході цих теледебатів А. Кваснєвський позиціонував себе як 

поміркований демократ і прихильник національного порозуміння та єдності. Л. Валенса 

навпаки обрав агресивний стиль поведінки. У підсумку в голосуванні у другому турі 

взяла участь рекордна кількість виборців – 68,2 %. А. Кваснєвський отримав 51,7 % 

голосів, а Л. Валенса – 48,28 %. Для багатьох обрання колишнього комуніста 

Президентом Польщі – країни-«криголама» соціалістичної світової системи – стало 

великою несподіванкою, але це був закономірний підсумок невдалого управління 

країною політиків з табору правих, що стояли на антикомуністичних позиціях [7, 

с. 185]. 

Наступні чергові (треті) президентські вибори в Польщі відбулися 8 жовтня 

2000 р. Особливістю цих виборів було те, що вони відбувалися в одному турі. У 

виборах взяло участь 12 кандидатів. Переконливу перемогу здобув чинний Президент 

Польщі Олександр Кваснєвський – 53,9 %. Друге місце отримав Анджей Олеховский – 

17,3 %.  

Перемога О. Кваснєвського означала нормальні стосунки із сусідами, а в першу 

чергу з Україною. Нова сторінка історичних зв’язків українського та польського 

народів пов’язана з процесом формування та реалізації стратегічного партнерства в 

умовах розгортання європейської інтеграції. Варшава стала однією з перших 

східноєвропейських столиць, яка почала інтенсивно розвивати договірно-правову базу 

двосторонніх відносин із Києвом після здобуття Україною незалежності [2, с. 203]. 

Президентські вибори в Польщі 2005 р. відбувалися в два тури (9 і 23 жовтня 

відповідно). Це були перші вибори, які проходили після вступу країни до ЄС. У 

першому турі виборів взяло участь 12 кандидатів, четверо з яких набрали більше 10 % 

голосів. 

Результати першого туру були наступні: Дональд Туск отримав 5 429 666 

голосів виборців (36,33 %); Лех Качиньський – 4 947 927 (33,10 %); Анджей Леппер – 

2 259 094 (15,11 %); Марек Боровский – 1 544 642 (10,33 %); Ярослав Каліновський – 

269 316 (1,8 %); Януш Корвін-Мікке –214 116 (1,43 %); Хенрика Бохняж – 188 598 

(1,26 %); Лівіуш Ілаш – 31 691 (0,21 %); Станіслав Тиміньский – 23 545 (0,16 %); 

Лешек Бубель – 18 828 (0,13 %); Ян Пишко – 10 371 (0,07 %); Адам Сломка – 8 895 

(0,06 %) [15]. 

У другий тур вийшли Лех Качинський, який набрав 8 257 468 (54,04 %) голосів, і 

Дональд Туск – 7 022 319 (45,96 %). Отже, за результатами другого туру Президентом 

Польщі було обрано Леха Качиньського. 
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У зв’язку із загибеллю президента країни Леха Качиньського 20 червня 2010 р. 

відбулися дострокові вибори президента. За результатами першого туру жоден із 

десяти кандидатів не набрав більшість голосів. 4 липня 2010 р. відбувся другий тур, в 

якому Броніслав Коморовський (кандидат від партії «Громадянська платформа»), 

набравши 53,01 %, переміг Ярослава Качиньського (кандидата від партії «Право і 

справедливість»).  

Починаючи з 1990 р., в Республіці Польща проводилося п’ять президентських 

виборів. Виборча активність за цей період часу була найнижчою в 2005 р. і становила 

всього 49,74 % у першому турі та 50,99 % – у другому, а найвищою була у 1995 р. – 

64,7 % у першому турі та 68,2 % – у другому. В Україні спостерігається значно вища 

явка виборців. Найвища виборча активність на президентських виборах зафіксована у 

1991 р. – 84,32 %, а найменша – у 2014 р. (трохи більше 60 %). Участь у виборах у 

Польщі, як і в Україні, є добровільною, тобто виборець сам вирішує, чи іти йому на 

вибори. Хоча ця добровільність веде до щоразу нижчої активності. 

Таблиця 1 

Виборча активність у президентських 

виборах України та Польщі 1990–2014 рр. 

Таблиця складена на основі даних Центральної виборчої комісії України 

(http://www.cvk.gov.ua/) та Державної виборчої комісії Республіки Польща 

(http://www.pkw.gov.pl). 

 

За досліджуваний період в Україні тільки двічі президента було обрано у першому 

турі (1991 р., 2014 р.), у Польщі один тур президентських виборів відбувався тільки у 

2000 р. Дострокові президентські вибори в Польщі мали місце тільки один раз (2010 р.) 

у зв’язку із загибеллю президента країни Леха Качиньського. Дострокові вибори в 

Україні відбувалися двічі – у 1994 р. та 2014 р.  

Наступні чергові вибори в Польщі заплановані на 10 травня 2015 р., а в Україні на 

2019 р. Вибори президента Польщі у 2015 р. вперше будуть проходити за положеннями 

Виборчого кодексу, який був прийнятий у 2011р.  

Роки проведення Президентські вибори  

в Україні 

Президентські вибори  

в Польщі 

1990  1 тур – 60,6 % 

2 тур – 53,4 % 

1991 84,32 %  

1994 1 тур – 70,62 % 

2 тур – 71,74 % 

 

1995  1 тур – 64,7 % 

2 тур – 68,2 % 

1999 1 тур – 70,19 % 

2 тур – 74,92 % 

 

2000  61,12 % 

2004 1 тур – 74,56 % 

2 тур – 80,44 % 

3 тур – 77,20 % 

 

2005  1 тур – 49,74 % 

2 тур – 50,99 % 

2010 1 тур – 66,76 % 

2 тур – 69,15 % 

1 тур – 54,94 % 

2 тур – 55,31 % 

2014 60,29 %  
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УДК 321.01:328.123 (438+439) 

Бусленко В. В. 

 

ПРИРОДА КООПЕРАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ОПОЗИЦІЇ  

В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ  

(НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА УГОРЩИНИ)  

 

У статті на основі інституціонального підходу вияснено природу кооперативної 

взаємодії влади та опозиції в Польщі та Угорщині на етапі лібералізації політичних 

режимів. Мотивацією до зближення позицій сторін під час «круглих столів» автор 

вважає збільшення власної користі та зменшення трансакційних витрат в умовах 

наростання політичного конфлікту.  

Ключові слова: політичний інститут, опозиція, Польща, Угорщина, «круглий 

стіл», теорія раціонального вибору, теорія ігор, політичний конфлікт, кооперативна 

взаємодія. 

 

Бусленко В. В. Природа кооперативного взаимодействия власти и оппозиции в 

условиях либерализации политического режима (на примере Польши и Венгрии). 

В статье на основе институционального подхода выяснена природа 

кооперативного взаимодействия власти и оппозиции в Польше и Венгрии на этапе 

либерализации политических режимов. Мотивацией к сближению позиций сторон во 

время проведения «круглых столов» автор считает увеличение собственной пользы и 

уменьшение трансакционных издержек в условиях усиления политического конфликта. 

Ключевые слова: политический институт, оппозиция, Польша, Венгрия, «круглый 

стол», теория рационального выбора, теория игр, политический конфликт, 

кооперативное взаимодействие. 

 

Buslenko V. V. The nature of cooperative of interaction between government and 

opposition during the liberalization of the political regime (the example of Poland and 

Hungary). 

The nature of the institute of cooperative interaction between government and opposition 

during the liberalization in Poland and Hungary is clarified in the article on the basis of the 

rational choice theory and theory of conflict. 

The motivation for cooperation between government and opposition in these countries 

was based on increasing their own benefit and reducing transaction costs in terms of the 

active phase of political conflict. One of the main reasons of the conflict was the necessity of 

power resources redistribution in favour of the opposition. 

A common feature of the Polish and Hungarian opposition was an attempt to position 

themselves as a political force, which distanced themselves from the power and at the same 

time tries to find the understanding. «Round tables» became as a formal institution in which 

were agreed temporary and long-term rules of «political game». The opposition strengthened 

its legitimacy and became an agent of institutional changes through institutions of 

cooperative interaction with government. These institutions recorded the balance of power, 

posed new transition coordinate system for political actors and determined the trajectory of 

political changes and political development. 

Key words: political institution, opposition, Poland, Hungary, the «round table», 

rational choice theory, game theory, political conflict, cooperative interaction. 

 

Постановка проблеми. Серед політичних інститутів, формування яких стало в 

центрі уваги як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, залишається політична 
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опозиція. Разом з тим цей інститут є найбільш «проблемним» у контексті аналізу 

посткомуністичних трансформацій країн Центрально-Східної Європи. Це зумовлено не 

лише мінливим характером самого статусу опозиційної партії, який змінюється у 

випадку її входження до провладної більшості. Складним, з методологічної точки зору, 

є пояснення мотивації до кооперативної взаємодії опозиції з владними інституціями на 

етапі демократичного переходу. Йдеться, насамперед, про договірні процеси в рамках 

«круглих столів» у Польщі та Угорщині, в ході яких здійснювалось поступове 

узгодження інтересів політичних опонентів на основі компромісу. Це надзвичайно 

актуалізує застосування такої моделі взаємодії між владою та опозицією для молодих 

демократій, зокрема України.  

Мета нашої розвідки полягає у виясненні природи інституту кооперативної 

взаємодії влади та опозиції в Польщі та Угорщині на етапі лібералізації політичних 

режимів. Для нас також є також важливим з’ясувати причинні механізми, які 

перекладають відмінності конкретних початкових умов на відмінні політичні висліди. 

Зокрема пояснити, як новостворені демократичні інститути вплинули на специфіку 

моделей взаємовідносин влади та опозиції в Польщі та Угорщині.  

Стан наукової розробки проблеми. У загальному вигляді проблема взаємовідносин 

між владою та опозицією констатується багатьма авторами, які досліджують процеси 

переходів до демократії в Центрально-Східній Європі. Зокрема, глибокий аналіз її 

аспектів міститься в праці Ю. Абдулаєвої [1]. Вчена ґрунтовно дослідила роль 

інституційних чинників у формуванні конструктивної опозиції, на основі розробленої 

методології обґрунтувала механізм вибору владою та опозицією того чи іншого 

варіанту взаємодії. 

Найбільш широку теоретичну базу для вивчення проблеми представляє 

монографія Г. Гаврилова [3]. Для вияснення мотивів співпраці влади та опозиції вчений 

застосував ресурсний підхід. У роботі ми частково спиралися на обґрунтовані ним 

моделі політичної опозиції.  

Кооперативний тип взаємодії влади та опозиції фрагментарно розкрито в праці 

А. Вахудової [2]. Узагальнивши практику переходу до демократії в країнах 

Центрально-Східної Європі, дослідниця виявила політичну суб’єктність опозиції, 

простежила еволюцію її взаємовідносин з владою. 

З методологічної точки зору цінними для нас були праці Д. Норта [5] та 

Л. Земцової [4]. Це дозволило застосувати неоінституційний підхід для пояснення 

раціональних мотивів в зближенні позицій політичних опонентів.  

Питання становлення організованої опозиції в Польщі містяться в працях 

зарубіжних вчених С. Божика [7] та А. Дудека [8]. Загалом проблема кооперативної 

взаємодії влади та опозиції в Польщі та Угорщині ще не стала предметом спеціального 

дослідження та вимагає детальнішого концептуального аналізу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Яка ж причина змушує політичних 

гравців узгоджувати свої дії та йти на прийняття компромісних рішень під час 

загострення конфліктів? Для цього проаналізуємо формування опозиції в період 

переходу до демократії. На етапі кризи соціалістичної системи, послаблення ваги 

комуністичних партій та росту протестних настроїв у суспільстві ми не можемо 

говорити про існування політичної опозиції, яка змагається за владу через інститут 

парламентаризму. Йде мова лише про опозицію «sensu largo», що охоплює різні прояви 

незадоволення урядовою політикою і є досить обширним поняттям. Така класифікація 

дозволяє віднести до опозиції різні організації і суcпільно-політичні рухи, які 

виступають певною альтернативною силою і намагаються демократизувати суспільство 

через конкурентну боротьбу з авторитарною владою. На цьому етапі вони поширювали 

демократичні ідеї, здійснювали політичну мобілізацію населення, формуючи свої 
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вимоги до влади. Поступово набуваючи політичної ваги, опозиція в Польщі та 

Угорщині в кінці 80-х років виступає з вимогами демократизації політичної системи 

країн та реформування економіки. У 1989 р. в період лібералізації політичних режимів 

у Польщі та Угорщині з’являються інститути узгодження позицій влади та опозиції – 

«круглі столи». Їх поява в цих країнах не була випадковістю, а стала результатом 

поєднання двох чинників − реформованої комуністичної партії та добре організованої і 

сильної опозиції (див. табл. 1). 

При цьому відмітимо, що політичні опоненти істотно відрізнялися рівнем 

легітимності та статусом. Реально Польська об’єднана робітнича партія (далі ПОРП) в 

кінці 80-х років не була спроможна вивести країну з глибокої економічної та політичної 

кризи і не могла контролювати протікання політичного процесу. Разом з тим її не 

вдовольняв відхід зі сцени під тиском опозиції.  

Опозиція, в свою чергу, дистанціюючись від офіційної влади, використовувала 

різні форми пасивного опору тогочасному режиму. Разом з тим в поміркованому її 

крилі росло розуміння, що прямі форми політичного протесту не можуть змінити 

політичний режим. Тобто вибір стратегії співробітництва був взаємообумовлений. Ця 

стратегія не могла бути впроваджена раніше в умовах інформаційної асиметрії на 

користь ПОРП та певної недовіри влади та опозиції один до одного як до політичних 

опонентів.  

Таблиця 1 

Стан опозиції та комуністичної партії в країнах  

Центрально-Східної Європи в 1989 р.  

 

Природа опозиції до 

комунізму 

Природа комуністичної партії 

реформована нереформована 

Міцна Польща, 

Угорщина 

Чехія 

Слабка Словаччина Болгарія, 

Румунія 

Джерело: [2, с. 53] 

В Угорщині опозиція створила досить сильну конкуренцію правлячим партіям. У 

1989 р. в умовах лібералізації режиму вона навіть зуміла організуватись в політичні 

партії, зокрема Союз вільних демократів, Федерацію молодих демократів, Угорський 

демократичний форум, Християнсько-демократичну народну партію та Незалежну 

партію дрібних власників.  

Спробуємо обґрунтувати спонукальні мотиви опозиції та влади до пошуку 

взаємоприйнятних рішень. Для пояснення цього прийнятним є ресурсний підхід 

(П. Блау, Д. Діксон, К. Хайнінгс). Цей підхід дає можливості для створення цілісної 

теоретичної моделі опозиції через дослідження категорії «влада». Згідно нього є 

припущення про нерівномірність розподілу ресурсів між учасниками соціальних 

відносин. Відповідно, індивід може трансформувати надлишок якого-небудь ресурсу у 

владу, уступаючи його в обмін на потрібну соціальну поведінку. Теорія «обміну 

ресурсами» дає розуміння того, чого не вистачає опозиції і чого їй потрібно добитися, 

щоб здобути владу. 

За концепцією ресурсного підходу П. Блау, володіння владою в політичній сфері 

не означає контроль над всіма існуючими ресурсами системи. Розвиваючи цю теорію, 

Г. Гаврилов припускає, що відносно владного суб’єкта політична опозиція володіє 

двома ключовими характеристиками: недостатністю або повною відсутністю 

домінуючого політичного ресурсу (ресурсів); претензією на володіння ресурсом [3, 

с. 28]. 
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У структурі відносин по лінії «влада – опозиція» в перехідний період можна 

виділити декілька складових елементів. Насамперед це владний суб’єкт, який володіє 

домінуючим політичним ресурсом; суб’єкт опозиції – претендент на володіння 

домінуючим політичним ресурсом; політичний конфлікт, з приводу якого в цих двох 

суб’єктів виникають відносини; посередник у вирішенні політичного конфлікту (у 

випадку Польщі – представники Костелу).  

Перерозподіл владного ресурсу, як правило, супроводжується конфліктом між 

владою та опозицією. Враховуючи це, Г. Іонеску і де І. Мадаріага підкреслювали, що 

політична опозиція «є найбільш ширшою та інституціоналізованою формою 

політичного конфлікту» [9, с. 16] Сама ситуація загострення суперечностей спонукає 

опонентів до активності, спрямованої на подолання цієї суперечності. А відтак можна 

стверджувати, що ціллю учасника конфлікту є зміна ситуації у сприятливу для себе 

сторону: «зробити по-моєму», «прийняти рішення», «отримати мінімальну перевагу», 

«домовитися», «узгодити позиції» тощо. Цілі у конфлікті можуть бути стратегічного 

або тактичного характеру. Оскільки основною ціллю можна вважати прагнення 

оволодіти предметом конфлікту, то цю ціль можна вважати стратегічною, і їй будуть 

підпорядковані тактичні цілі. Однак у нашому випадку в процесі конфлікту у опонентів 

виникла необхідність зберегти конструктивні стосунки з іншою стороною. 

Мотивацію до зближення політичних опонентів можна пояснити з точки зору 

неоінституційного підходу, який дозволяє розглянути категорію «політичний інститут» 

дещо в ширшому розумінні, ніж в традиційному. За визначенням Д. Норта, під 

інститутом розуміються не організації та установи, а «правила гри» в суспільстві, або, 

виражаючись більш формально, створювані людиною обмежувальні рамки, які 

організовують взаємовідносини між ними. Таким чином, вони задають структуру 

спонукальних мотивів людської взаємодії – будь-то в політиці, соціальній сфері чи в 

економіці [5, с. 17]. 

Виходячи з цієї концепції, ми принципово розрізняємо інститути та організації. 

Організації – це групи людей, об’єднаних спільною ціллю. Подібно інститутам 

організації теж структурують відносини між людьми. При цьому опозиційні організації 

та їх керівників ми розглядаємо як агентів інституційних змін. Зокрема нові 

інституційні рамки, які виникли в результаті засідань «круглих столів» у Польщі в 

період від серпня 1988 р. до виборів червня 1989 р., були створені завдяки опозиційній 

профспілковій організації «Солідарність» та ПОРП. У Польщі ці інституційні рамки 

надали вирішального значення легалізації опозиції, можливості її участі у виборчому 

процесі. Домовленість надавала можливість опозиційній «Солідарності» разом з 

іншими організаціями отримати не більше 35 % (161 мандат) місць в сеймі. При цьому 

65 % місць (299 мандатів) було гарантовано для ПОРП, двох ідеологічно близьких 

партій та трьох католицьких громадських організацій [8, c. 23]. Також було узгоджено 

рішення про повністю конкурентні вибори в сенат, коаліційний уряд на чолі з 

представником ПОРП, створення поста президента, який гарантуватиме політичну 

стабільність.  

В Угорщині в результаті досягнення взаємних компромісів під час засідань 

«круглого столу», які відбувалися в період з червня по вересень 1989 р., теж було 

модифіковано нові інституційні умови, що визначали процес взаємодії влади та 

опозиції. Зокрема, було узгоджено позиції щодо змін державного устрою, внесення 

поправок в конституцію, введення посади президента країни, підготовки законодавства 

про політичні партії, проведення на багатопартійній основі вільних виборів у державні 

збори.  

На відміну від Польщі та Угорщини, в Чехословаччині не було досягнуто таких 

домовленостей, а взаємовідносини з владою пішли по конфліктному сценарію. 
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Опозиція в цій країні, максимально мобілізуючи населення на свою користь, змушена 

була прислухатись до резолюцій мітингів та акцій протесту. Тому домовленості з 

владою під тиском наростаючої мітингової активності суспільства часто переглядались, 

а вимоги опозиції еволюціонували в сторону радикалізації. Наприклад, «Громадянський 

Форум» у Чехії та «Суспільство проти насилля» в Словаччині, маючи досить нечітку і 

слабо розвинену організаційну будову та виражену диференційованість поглядів різних 

течій опозиції, змогли забезпечити плавну передачу влади від Комуністичної партії 

Чехословаччини до новостворених інституцій. При цьому стратегія опозиції 

змінювалася від лінії компромісного вирішення питань з владою (листопад 1989 р.) до 

вимог ліквідації керівної ролі КПЧ (грудень 1989 р.) та проведення вільних 

демократичних виборів. 

На думку А. Пшеворського, у випадку, якщо інституційні пакти встановлюють 

правила гри, а останнє віддають на відкуп конкуренції, то вони відіграють істотно 

важливу роль, забираючи головні політичні питання зі сфери суперництва. Такі пакти 

необхідні для захисту демократичних інститутів від тиску, якому вони ще не здатні 

протистояти [6, c. 6].  

Інститути, як правило, визначають і обмежують набір альтернатив. Однак приклад 

Польщі та Угорщини переконливо демонструє, що інститут кооперативної взаємодії 

влади та опозиції більш обмежив поле для діяльності правлячій партії. Вона поступово 

втрачала монополію на владу, пристосовуючись до нових умов політичної конкуренції. 

Натомість істотно розширено можливості опозиційним організаціям через перспективу 

участі у виборах. Д. Норт справедливо вказував, що попри відмінність між інститутами 

та організаціями вони перебувають в постійній взаємодії, яка визначає напрям 

інституційних змін [5, c. 23]. У випадку опозиції інститути, з однієї сторони, поряд зі 

стандартними обмеженнями формували потенційні можливості для організацій. Можна 

з впевненістю говорити про певний ресурсний потенціал «круглих столів», який могли 

використати опозиційні організації та рухи. Саме через інститути кооперативної 

взаємодії з владою опозиція зафіксувала свою легітимність та ставала агентом 

інституційних змін.  

Якщо інститути задають певні «правила гри», то виникає логічне запитання, чому 

політичні актори вибирають той чи інший інститут і якою є міра раціональності в їх 

кооперативній поведінці. Стосунки між владою та опозицією можна змоделювати на 

основі теорії ігор. Згідно неї індивіди, які прагнуть до максималізації особистої вигоди, 

як правило, вважають для себе вигідним співробітництво з іншими гравцями у випадку, 

якщо гра періодично повторюється і якщо індивід володіє повною інформацією про 

поведінку інших акторів і коли число гравців є невеликим. 

Виходячи з теорії раціонального вибору, яка лежить в основі неоінституційного 

підходу, представників влади та опозиції можна розглянути як раціональних акторів, 

які вступають у взаємодію один з одним з ціллю збільшення власної користі та 

зменшення трансакційних витрат. Саме поняття «трансакційні витрати» («transaction 

cost») взяте з економічної теорії, однак може бути застосоване для пояснення мотивів 

взаємодії політичних суб’єктів. Під цим поняттям ми розуміємо вплив людини на 

соціальне середовище, це цінність ресурсів, які витрачаються на здійснення трансакцій 

[4]. Сама трансакція в контексті нашого дослідження розглядається як безпосередні 

домовленості між владою та опозицією у вигляді пактів.  

Трансакцію вважають ефективною, якщо вибрана учасниками форма 

домовленостей призводить до найменшої суми затрат. При цьому затрати обох акторів 

пов’язані з тим, що вони є конкуруючими. Кожна зі сторін прагне розширити свою 

електоральну базу з метою завоювання, утримання та реалізації влади. Задля цього 

затрачаються значні сили на отримання достовірної інформації про політичного 



 130 

суперника, зокрема про його ресурси, можливі варіанти поведінки, стратегію та 

тактику. Ю. Абдулаєва вважає, що мірою раціональності взаємодії може слугувати 

величина трансакційних витрат цієї взаємодії, яку актори, звичайно, намагаються 

мінімізувати [1, c. 12]. З вищесказаного випливає, що вихід на траєкторію 

кооперативної взаємодії влади та опозиції є взаємообумовлений. 

Політичний досвід доводить, що еволюція будь-якого політичного інституту не є 

безперервним процесом. Він переривається, тобто є дискретним. Так в Польщі «круглі 

столи» діяли впродовж шести місяців, в Угорщині − три місяці. Тривалість 

функціонування інституту кооперативної взаємодії влади та опозиції можна пояснити 

через аналіз статистичних та динамічних аспектів політики, тобто з проблемою стану 

спокою і руху, стійкого порядку і якісних змін, стабільної рівноваги і нестабільного 

дисбалансу в політичному житті. У нашому випадку ми стикаємося з двома 

взаємообумовленими чинниками: з однієї сторони, з тривалістю стійкого існування 

розстановки і співвідношення правлячих та опозиційних сил, а з іншої − з тривалістю 

фази функціонування самого інституту, який відображає певною мірою в рамках 

діючих інституційних форм цей баланс сил.  

Неможливість перетворення «круглих столів» як форми співпраці влади та 

опозиції в постійно діючий повноцінний інститут кооперативної взаємодії була 

зумовлена логікою боротьби за владний ресурс та необхідністю як влади, так і опозиції 

зберігати між собою певне розмежування задля поділу електорату. В умовах відносної 

політичної конкуренції для кожної зі сторін важливо було зберегти самоідентифікацію. 

З точки зору функціонування опозиції вона є там, де є влада, і вона неможлива в 

системі рівноправних суб’єктів [3, с. 19]. Для правлячої партії було вкрай важливо 

зберегти на певний час домінуючий владний ресурс. При цьому вона отримувала до 

виборів додаткову легітимізацію своїх дій зі сторони опозиції.  

Із зміною співвідношення політичних сил і влада і опозиція перезавантажують свої 

відносини, вибираючи або створюючи ті інститути, які оптимально виконують функцію 

зменшення витрат. Зокрема порозуміння «круглого столу» на найближчі роки 

визначили перспективи переходу до парламентської демократії. Як зауважив польський 

вчений С. Божик, «відтепер далекосяжна трансформація політичного устрою після 

виборів 1989 р. уможливила впровадження до конституційної системи Польщі засад та 

інституцій, які становили тривалий доробок західноєвропейського парламентаризму – 

зорганізованої парламентської опозиції» [7, c. 39]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Мотивацією до взаємодії влади та 

опозиції в Польщі та Угорщині на етапі лібералізації режимів було збільшення власної 

користі та зменшення трансакційних витрат в умовах політичного конфлікту. Однією з 

основних причин самого конфлікту стала необхідність перерозподілу владного ресурсу. 

Опозиція намагалася позиціонувати себе в якості політичної сили, яка 

дистанціюється від влади та одночасно прагне знайти з нею порозуміння. «Круглі 

столи» набули значення певного формального інституту, який відігравав стабілізуючу 

роль і в рамках якого були узгоджені як тимчасові, так і довготривалі правила 

«політичної гри». Сам інститут кооперативної взаємодії не заперечував конкуренцію, а 

лише надавав їй чіткіших формальних рамок. Саме через інститути кооперативної 

взаємодії з владою опозиція зафіксувала свою легітимність та ставала агентом 

інституційних змін.  

Створені в Польщі та Угорщині інститути кооперативної взаємодії влади та 

опозиції хоч і обмежували свободу дій обох сторін, однак разом з тим і мінімізували 

затрати, пов’язані з невизначеністю. Вони на той час зафіксували тогочасну 

розстановку сил і задали нову перехідну систему координат для політичних гравців, 

визначаючи траєкторію політичних змін і політичного розвитку. 
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Інтерпретуючи теорію неоінституціоналізму, опозиція і сама впливає на створення 

нових інститутів. З появою перших демократичних виборів та встановленням реальної 

багатопартійності в результаті поділу на більшість та меншість в парламентах починає 

формуватися інститут парламентської опозиції. 
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Бутирська І. В. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ВИМІРУ  

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

У статті досліджено концептуальні основи соціального виміру європейської 

інтеграції. Автор наголошує, що перегляд соціальної теорії, який відбувся в ХХ ст., 

відображав реальність мінливого світу. Кризи держави добробуту і суспільства 

споживання зламали традиційні форми соціалізації – відносини власності, праці і 

споживання. Формування постіндустріального та інформаційного суспільств 

вимагало нових способів включення особистості у соціальний простір, використання 

комунікативних практик, посилення концептуальної і моральної цілісності прав 

людини. Утвердження соціального напряму європейської інтеграції як відносно 

самостійного стало рубежем в історії об’єднаної Європи; у документах ЄС чітко 

означилося прагнення європейських практиків зберегти досягнення національних 

соціальних моделей і вивести соціальну політику на наднаціональний рівень. 
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Зародження уявлень про соціальний вимір вимагало принципово іншого сприйняття 

концептів, висування на перший план проблеми європейського громадянства, 

європейської ідентичності, що дозволило поставити питання про зміну змісту і 

завдань соціальної політики. 

Ключові слова: Європейський Союз, європейська інтеграція, національна соціальна 

модель, соціальна політика, соціальна теорія, соціальний простір, Україна. 

 

Бутырская И. В. Концептуальные основы социального измерения европейской 

интеграции. 

В статье исследованы концептуальные основы социального измерения 

европейской интеграции. Автор отмечает, что пересмотр социальной теории, 

который состоялся в ХХ в., отражал реальность изменчивого мира. Кризисы 

государства благосостояния и общества потребления сломали традиционные формы 

социализации – отношения собственности, труда и потребления. Формирование 

постиндустриального и информационного обществ требовало новых способов 

включения личности в социальное пространство, использования коммуникативных 

практик, усиления концептуальной и моральной целостности прав человека. 

Утверждение социального направления европейской интеграции как относительно 

самостоятельного стало рубежом в истории объединенной Европы; в документах ЕС 

четко обозначилось стремление европейских практиков сохранить достижения 

национальных социальных моделей и вывести социальную политику на 

наднациональный уровень. Зарождение представлений о социальном измерении 

требовало принципиально иного восприятия концептов, выдвижения на первый план 

проблемы европейского гражданства и европейской идентичности, что позволило 

поставить вопрос об изменении содержания и задач социальной политики. 

Ключевые слова: Европейский Союз, европейская интеграция, национальная 

социальная модель, социальная политика, социальная теория, социальное 

пространство, Украина. 

 

Butyrskaya I. V. The conceptual framework of the social dimension of European 

integration. 

The article explores the conceptual foundations of the social dimension of European 

integration. The author notes that the revision of social theory, which took place in the 

twentieth century, reflected the reality of a changing world. The crisis of the welfare state and 

consumer society broke the traditional forms of socialisation – property relations, labour and 

consumption. The formation of post-industrial and information societies demanded new ways 

of inclusion of the individual in social space, the use of communicative practices, 

strengthening the conceptual and moral integrity of human rights. Approval of the social 

aspect of European integration as a relatively independent became a milestone in the history 

of a United Europe; to document clearly indicated the desire of European practitioners to 

preserve the achievements of the national social models and bring social policy at the 

supranational level. The emergence of ideas about the social dimension assumed a 

fundamentally different perception of concepts and highlighting the problems of European 

citizenship and European identity that has allowed to raise the issue of changing the content 

and objectives of social policy. 

Key words: European Union, European integration, national social model, social policy, 

social theory, social space, Ukraine. 

 

Актуальність дослідження концептуальних основ соціального виміру європейської 

інтеграції насамперед пов’язана з тим, що у сучасному світі помітно активізувалися 
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процеси інтеграції, глобалізації та їх противаги – регіоналізації. Європейський Союз – 

досить потужна сила як в політичному, економічному, так і в соціальному аспектах. 

Кожна зі сфер європейської інтеграції важлива, але соціальна сфера є не лише 

значимою сама по собі, вона стала свого роду лакмусовим папірцем для визначення 

ефективності політичних, економічних та інших рішень. 

На рубежі XX – XXI ст. увага світової спільноти до проблем соціальної політики 

значно зросла. У процесі глобалізації сформовані раніше методи соціальної політики 

втратили ефективність, під сумнів були поставлені її принципи та цінності, що змусило 

ЄС шукати нові підходи і нове вирішення цієї складної проблеми. Соціальне питання є 

актуальним як у теоретичному плані, так і для європейської практики. Європейський 

досвід подолання соціальних проблем та розвитку цього напряму особливо цікавий у 

контексті гостроти «нового соціального питання». Високий ступінь індивідуалізації 

сучасного світу, зокрема в сенсі особливого статусу особистості, не дозволяє 

ігнорувати соціальний фактор у діях людей, включаючи європейську інтеграцію. Тож 

зміна статусу особистості, а водночас і соціальної політики, підтверджує актуальність 

вказаної теми. 

Досвід Європи у цьому питанні цікавий не лише для громадян ЄС, але і для 

України. По-перше, Україна підписала з ЄС Угоду про асоціацію і нині працює над її 

імплементацію в практику. Зазначимо, що хоч наша держава переживає досить 

складний період як у внутрішньополітичній ситуації (спричиненій військовими діями 

на сході країни в зоні АТО, економічною кризою, важким розвитком реформ у 

більшості сфер життєдіяльності суспільства тощо), так і на міжнародній арені 

(викликаній окупацією Криму й військовою агресією Російської Федерації), але в 

умовах глобалізації нашій країні необхідна стійка соціальна модель, і розвиток 

європейської інтеграції надає в цьому плані багатий матеріал. На жаль, на даний 

момент Україна виявилася не в змозі сформулювати свою конкурентоспроможну 

соціальну перспективу в глобалізованому світі. Американська, європейська та нова 

китайська (що відчутно посилюється в останній період) стратегії формують порядок 

денний соціального простору, і, по суті, Україна може лише аналізувати ці варіанти. 

Тож детальне вивчення однієї з моделей є практично значимим і важливим.  

По-друге, Європейський Союз як один з ключових партнерів України всіляко 

підтримує нашу державу, а в перспективі розглядає можливість її членства у спільноті, 

тому зміни у його внутрішній політиці мають значний інтерес для українського 

суспільства. Тож розвиток соціального напряму інтеграції становить не лише науковий, 

але й практичний інтерес.  

Мета дослідження полягає у виявленні основ трансформації соціальної політики і 

соціального питання Європейського Союзу, його значення для розвитку європейського 

інтеграційного простору. 

Соціальна політика в межах європейської інтеграції увійшла в коло наукових 

проблем відносно недавно, але вже зайняла чільне місце в дослідженнях європеїстики. 

Після численних наукових дискусій щодо ролі і місця соціальної політики у процесі 

інтеграції немає сумнівів, що вона стала однією з пріоритетних сфер діяльності ЄС.  

В останні роки ЄС прийняв низку документів, угод, були закріплені досягнуті 

домовленості у трудовому і соціальному праві ЄС, укладено багато колективних 

договорів та інших документів у країнах-членах, з’явилися соціальні кодекси 

підприємств [1; 3–5; 10; 12; 27], які представляють безперечний інтерес для 

дослідження. До вивчення соціальних проблем звертається багато науковців, зокрема 

зарубіжних [2; 6; 15–16; 26; 28–31] та українських [7–9; 12–14]. Вони прагнуть 

представити нове концептуальне осмислення цих проблем з позицій різних суспільних 

наук [11; 26]. Серед політологів до соціальних проблем звертаються менше, хоча ці 
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питання аналізують у своїх працях А. Сіленко [17–18], О. Скрипник [19–21], Н. Хома 

[23–25] та ін.  

Попри певний інтерес до соціальної політики в останній період, її вивчали 

фрагментарно, крізь призму і в межах різних аспектів. Найбільша увага приділялася 

діяльності профспілок, вивченню окремих соціальних груп, систем забезпечення тощо. 

Тож розвиток соціальної політики ще явно вимагає подальших досліджень, оскільки є 

невизначеність у трактуванні соціальних проблем, що вимагає їх політичного аналізу та 

вирішення. 

Сучасна соціальна політика Європи – багатогранний результат тривалої еволюції. 

Зміст «класичної» соціальної політики оформлявся по мірі становлення таких понять, 

як «суспільство», «держава», «праця». Основним завданням соціальної політики 

індустріального суспільства було зростання добробуту і, відповідно, до сфери її 

компетенції включалися переважно економічні питання. Причому основну 

відповідальність на себе брали інститути державної влади, тоді як суспільство 

розглядалося пасивним її учасником [21, с. 49]. До середини XX ст. в європейській 

соціально-політичної теорії остаточно утвердилася концепція добробуту, орієнтована 

на мінімізацію соціальної напруги через гарантії певного прожиткового мінімуму [13, 

с. 445]. 

Прискорення процесів суспільного розвитку, що розгорнулися на тлі глобалізації, 

привело до переосмислення концептуальної основи соціальної політики. Провідні 

європейські науковці останньої третини XX ст. у своїх працях запропонували нові 

змістовні елементи концептів-критеріїв – суспільства, праці, держави, прав людини й 

ідентичності [28; 30]. Вплив держави був поставлений під сумнів. В умовах поділу 

світу майбутнє національної держави чітко не представлялося, хоча концепція 

соціальної держави у контексті збереження низки її досягнень розглядалася як така, що 

не втратила свого потенціалу. Ціннісний простір держави, який здебільшого 

визначається правами людини, в нових умовах теж переглянули [14, с. 133].  

Концептуальна і моральна цілісність прав людини отримала подвійну оцінку. З 

одного боку, цей концепт все ще має організаційну силу, але, з іншого боку, 

розширення переліку прав загрожує обернутися їх знеціненням [19, с. 27]. Суспільство 

розглядалося ширше, ніж співтовариство, засноване на праці, споживчій моделі і 

власності, що призвело до переоцінки значення праці як умови соціалізації і до пошуків 

альтернативи у вигляді проблеми ідентичності. 

Перегляд соціальної теорії відображав історичну реальність мінливого світу. 

Дійсно, кризи держави добробуту і суспільства споживання призвели до зламу 

традиційних форм соціалізації – відносин власності, праці і споживання. Започатковані 

процеси формування постіндустріального та інформаційного суспільства вимагали 

нових способів включення особистості у соціальний простір [6, с. 109]. Більшість 

дослідників сходилися на думці про важливість комунікативних практик у сучасному 

суспільстві. Все це дозволило поставити питання про зміну змісту і завдань соціальної 

політики. 

Вважаємо, що сучасна соціальна політика надто складна в силу своєї двоїстості. З 

одного боку, досвід побудови суспільства добробуту зберігає значущість зростання 

добробуту. Але, з іншого боку, зростає значення організації комунікативного, 

ціннісного простору суспільства. Ці два напрями соціальної стратегії вимагають 

принципово різних підходів. Якщо власне соціальна політика потребує економічних 

факторів, то соціальний вимір зорієнтований на широкий спектр позаекономічних 

елементів. При цьому була поставлена проблема участі суспільства у побудові 

соціального виміру. Разом з еволюцією розуміння соціальної політики в європейській 

гуманітарній думці йшло становлення соціального напряму європейської інтеграції. 
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Уявлення про концептуальні засади соціального виміру, як і формулювання 

суспільного ідеалу, живили розвиток цієї стратегії інтеграції. 

Соціальні питання порушувались і на ранніх етапах інтеграції, але про повноцінне 

становлення соціального спрямування можна говорити лише пізніше, починаючи з 

1970-х рр. На нашу думку, завдання соціальної політики були включені до компетенції 

інтеграційних інститутів з наступних причин. По-перше, подальший розвиток 

Спільноти і забезпечення зростання її економічної ефективності до кінця 1960-х – 

початку 1970-х рр. був неможливий без вирішення низки соціальних питань на 

наднаціональному рівні. По-друге, економічна і політична кон’юнктури, що склалися в 

Європі на той період, також підштовхували соціальну політику на рівень 

Співтовариства. Серія економічних криз 1970-х – початку 1980-х рр., що прокотилися 

по Європі, і зміни в стратегіях національних соціальних політик підштовхували 

соціальну сферу на наднаціональний рівень, до виходу соціальної політики з тіні 

економіки.  

Сам факт утвердження до кінця 1980-х рр. соціального напряму європейської 

інтеграції як відносно самостійного був рубежем в історії об’єднаної Європи [31, с. 12]. 

У прийнятих у цей період документах чітко означилося прагнення європейських 

практиків зберегти досягнення національних соціальних моделей і вивести соціальну 

політику на наднаціональний рівень [1–2]. 

Разом з розвитком інтеграційної соціальної політики оформлялося і теоретичне 

протиріччя сучасної соціальної стратегії в наднаціональному контексті. Тобто йшов 

паралельний процес утвердження цілей класичної соціальної політики і розширення 

розуміння виділених концептів, що вело до оформлення нового розуміння соціального 

напряму європейської інтеграції. Концепти-цінності – «права людини», «ідентичність», 

«праця», «суспільство», «держава» – очевидно ускладнювали свій зміст у стратегії ЄС. 

Зародження уявлень про соціальний вимір передбачало принципово інше сприйняття 

концептів і висування на перший план проблеми європейського громадянства та 

європейської ідентичності [29, с. 665]. Суспільство більше не можна було розглядати як 

пасивного учасника соціальної політики, а сама вона трансформувалася в значиму 

частину процесу реорганізації суспільством самого себе. Соціальна сфера отримала 

нове осмислення у текстах договорів про Європейський Союз. Власне, Амстердамський 

договір 1997 р. затвердив оформлення ширшого підходу до соціальної інтеграції [1]. 

Ці підходи послідовно зближувалися з явним нахилом на користь стратегії 

соціального виміру, сформульованого науковцями в кінці ХХ ст., який ґрунтується на 

розумінні суспільства, ідентичності та інших системних поняттях. Становлення 

європейської соціальної політики, діючої в межах економічних факторів, привело до 

підписання Лісабонської стратегії як нового етапу в розвитку європейської соціальної 

моделі [10, с. 312]. Соціальний вимір, в свою чергу, найбільш повно був відображений у 

Хартії основних прав Європейського Союзу, яка стала сутністю соціально-гуманітарного 

напряму європейської інтеграції [10, с. 451–454]. Тож соціальний вимір європейської 

інтеграції являє собою певний тип організації суспільного життя, у створенні якого 

активно беруть участь або, принаймні, прагнуть до цього всі соціальні актори.  

Незважаючи на певну невизначеність європейської соціальної моделі, в ході її 

створення ЄС прагнув гармонізувати два ідейні поля соціального спрямування: 

соціально-економічне і гуманітарне. Водночас, попри очевидні успіхи у становленні 

соціального виміру, його перспективи у XXI ст. були поставлені під сумнів. Спроба 

гармонізувати два концептуальні поля в тексті Конституції Європейського Союзу не 

вдалася, адже проект конституції провалився в 2004 р. Втім, європейській бюрократії 

потрібно було лише три роки для того, щоб у 2007 р. запропонувати більш стриманий 

проект, який законсервував сформований соціальний вимір. 
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Потенціал європейського соціального виміру очевидний. В умовах глобалізації 

принципи та цінності соціальної політики ЄС виявилися конкурентоспроможними і 

цікавими як історичний досвід для інших регіонів світу, в т. ч. і для України [8, с. 18–

23]. Сучасний світ пропонує декілька найбільш впливових моделей соціального 

розвитку, зокрема американську чи атлантичну [23, с. 287]. Саме вона виступає 

основною альтернативою європейської глобальної стратегії. Так, після розпаду 

біполярного світу США залишилися єдиною наддержавою, і Америка з притаманним їй 

натиском скористалася результатами перемоги. У цьому контексті глобалізація 

виявилася американізацією в соціально-економічній і культурній сферах та 

атлантизмом – у зовнішньополітичній [24, с. 306–307]. 

Соціально-економічна стратегія європеїзму передбачає наявність механізмів 

контролю за економічною сферою з боку держави, а також високий ступінь соціальної 

відповідальності всіх акторів. Європейська соціально-економічна модель не позбавлена 

недоліків. Під питанням перебуває її економічна ефективність: високі соціальні 

виплати знижують прибуток, а також породжують утриманство. Високі податкові 

ставки знижують приплив іноземного капіталу і одночасно сприяють відтоку 

європейського капіталу на інші ринки (у т. ч. і американський).  

Хоч ведуться дискусії про недостатню ефективність економічної стратегії Європи, але 

статистичні дані переконують нас в економічній доцільності європейської моделі. Переваги 

американської економічної та соціальної політик перед будь-якими іншими, у т. ч. і 

європейськими, в умовах нинішньої світової кризи вже мало кому видаються безперечними. 

У науковому співтоваристві це не новина. Фактичні дані 2014 р., заяви президента Б. Обами 

про дефіцит бюджету на 2015 р., низка аналітичних праць, присвячених цій проблемі тощо, 

переконують у хиткості економічної і соціальної стратегій США. 

Україна задекларувала свій зовнішньополітичний, культурний та соціально-

економічний вибір і поступово наближається до європейської інтеграції. Наша держава 

обрала як центр Європейський Союз, що є орієнтиром того варіанту глобалізації, який 

може бути найбільш сприятливим для України. Це не означає, що ми повинні бездумно 

копіювати ту чи іншу інституційну систему. Але, будучи на даному етапі не здатними 

запропонувати свій вектор розвитку глобальних процесів, ми повинні реальними 

справами підтверджувати європейський стратегічний вибір. 

Важливо пам’ятати, що існуючі глобальні проекти за своєю природою включають 

у себе всі сфери соціального. Враховуючи наведене вище, вважаємо, що атлантизм, 

тобто глобалізація по-американськи, важко прийнятна для України, оскільки форми 

американського індивідуалізму чужі нашій культурі. Натомість європеїзм виявляється 

значно ближчим до принципів суспільного розвитку України. Соціальна 

відповідальність та соціальна солідарність нарівні з культурним контекстом є більш ніж 

органічними і привабливими для України аспектами європеїзації. 
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Телелим І. В. 

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ 

ВТІЛЕННЯ В ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІН 

 

У статті аналізуються основні положення Конституції України 1996 року, зміни 

до них та негативні і позитивні наслідки їх втілення в український політичний процес. 

Ключові слова: Конституція України, Декларація про державний суверенітет, 

парламент, президент, уряд, багатопартійність, політичний процес, демократичні 

перетворення, криза, конституційні зміни. 

 

Телелим И. В. Конституция Украины: позитивные и негативные последствия 

воплощения в политический процесс и необходимость перемен. 

В статье анализируются основные положения Конституции Украины 1996 года, 

изменения к ним, негативные и позитивные последствия их внедрения в украинский 

политический процесс.  

Ключевые слова: Конституция Украины, Декларация о государственном 

суверенитете, парламент, президент, правительство, многопартийность, 

политический процесс, демократические преобразования, кризис, конституционные 

изменения. 

 

Telelym I. V. Constitution of Ukraine: positive and negative consequences of 

embodiment in a political process and necessity of changes. 

In the second half 1990-th in Ukraine formed procedures and institutes of liberal 

democracy: competition elections were conducted, parliament, a multi-party system, non-state 
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mass-media were functioning. This «external democratises» in a great deal was the result of 

conscious interference from the side of elites, by investigation of display of procedural 

scenario of democratization of Ukraine. Active application of method of the political 

engineering for establishment of the desired parameters of sociality (characteristic sign of 

liberal paradigm of transformations) in the Ukrainian cultural environment was accompanied 

by intensive conflict co-operations between the representatives of different elite groups and 

found the embodiment in the specific institutional design of higher public authorities. 

By original proof of efficiency of centralization of presidential power of times of 

L. Kuchma it is possible to consider, in particular, the circumstance that on an end in 2004 

law enforcement authorities in two times exceeded the quantity of Military powers of Ukraine 

and were over 1 % population of country. 

Such fast functional expansion of institute of presidency and its opposition with 

parliament of country could not affect functioning of executive branch of power of Ukraine. 

Exactly on history its constituting becomes clear, as far as heavy and contradictory is passing 

to modern control system with the formal division of labour, governmental hierarchy and 

decentralizing, multi-profile form of organization. In 1991 in Ukraine there was Council of 

Ministers, which, on Constitution 1978, was the greatest the executive and prescriptive 

branch of state power and with proclamation of independence – the greatest body of state 

administration. On the whole, in the evolution of status of Cabinet of Ministers it is possible to 

trace five basic stages, which, in same queue, also represent the presence of «small 

constitutional cycles» in the dynamics of the domestic political system:1) 1991–1995 – a 

government was considered executive public authority and was mostly under control of 

parliament; 2) 1995–1996 – Cabinet of Ministers is a central executive public authority, 

inferior to President of Ukraine and accountable to him; 3) 1996–2004 – Cabinet of Ministers 

of Ukraine is a higher body is in the system of organs of executive power; decisive influence is 

carried out by President, deprived responsibility for activity of government; 4) December 

2004 / January 2006 – December 2010 – Cabinet of Ministers of Ukraine is an autonomous 

organ of executive power, which is formed by coalition of deputy fractions which makes 

parliamentary majority; 5)  December 2010 – by the decision of Constitutional Court of 

Ukraine is carried out returning to the parameters of functioning and submission to 

Government, what was incident for the third stage. 

The author marks, that dualism of executive power is only in the that systems, where 

«strong» publicly elects President and government, which are accountable to parliament. At 

dualism of executive power, the last develops between two centres: by a president and his 

administration, from one side, and by a premier and his government, from other. This dualism 

the protracted period of time was a serious threat for stability of Ukraine. And the events of 

end 2013 – 2014 became the upshot of unsafety of such management. 

The successfully conducted pre-schedule presidential and parliamentary elections give a 

hope on further civilization development of country and decision of the protracted socio-

political and economic crisis. 

Key words: Constitution of Ukraine, Declaration about state sovereignty, parliament, 

president, government, multi-party, political process, democratic transformations, crisis, 

constitutional changes. 

 

Незважаючи на всю суперечливість процесів «розбудови» Української держави 

початку 1990-х років, були всі підстави констатувати значний вплив ліберально-

демократичного проекту політичної системи як його відчували вітчизняні «батьки-

засновники»: Декларація про державний суверенітет України 1990 р. містила важливі 

положення про розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки, 

закріплювала принцип суверенності народу, рівності перед законом усіх громадян 
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незалежно від їхнього походження та соціального статусу. З точки зору Н. Осипової, 

декларація постала політичною основою для реформування законодавчих та державних 

структур на ліберальних принципах [7, с. 135]. 

Не принижуючи значення Декларації про державний суверенітет у визначенні 

напрямів розвитку української політичної спільноти, автор статті вважає за доцільне 

звернути більше уваги саме на Конституцію України. Незважаючи на те, що світовий 

досвід свідчить на користь існування певного історичного проміжку часу між 

проголошенням конституції держави та реальним виконанням кожного із її положень, 

не беручи до уваги її певні недоліки і суперечності, необхідність її удосконалення і 

переробки окремих статей і положень, все ж без цього фундаментального «суспільного 

договору» існування політичних інститутів, базованих на функціональній позитивності, 

проблематизується. 

Постаючи як кодекс правил чесної суспільної взаємодії, конституція спрямовує 

діяльність управлінських інститутів у відповідності до загальних уявлень представників 

політичної спільноти про бажаний соціальний лад. За переконанням Т. Аллана, 

конституційні правила, з одного боку, не повинні руйнувати гнучкість управлінських 

інститутів, а з іншого – повинні забезпечувати їхнє рівне ставлення до осіб та однакове 

трактування становищ [3, с. 154]. Крім того, основний закон за своєю суттю відкриває 

великі можливості для увідповідення державного управління соціальним процесам, 

формування громадянського суспільства та розвитку особистісних якостей громадян. 

Але для цього його зміст повинен бути однозначно витлумаченим й однаково 

беззастережно виконуватися усіма без винятку суб’єктами конституційних 

правовідносин. Ця суперечка між змістом конституційних норм та реальним втіленням 

їх у політичній практиці дала змогу К. Левенштейну розподілити всі відомі 

конституційні акти на три ідеальні різновиди: 

1. «Семантична конституція» – слугує декоративним елементом авторитарного 

режиму і закріплює його легітимність. 

2. «Номінальна конституція» – встановлює ідеалістичну структуру суспільства. 

3. «Нормативна конституція» – намагається досягти високого рівня відповідності 

конституційних приписів та суспільно-політичної реальності [4, с. 34]. 

Якщо взяти за основу схему К. Левенштейна, то найвідоміші світові конституційні 

акти можна розмістити у системі координат, утвореній полюсами «ідеалістичність – 

дієвість», а саму українську Конституцію визначити як «нормативно-номінальну». 

Дійсно, вітчизняний Основний закон містить в собі класичну «тріаду природних прав 

людини» Дж. Локка – життя (ст. 27), свободу (ст. 29) та приватну власність (ст. 41); 

закріплює принцип розподілу влади із відповідною системою стримувань та противаг; 

визначає незалежність судочинства тощо [1]. Але попри те, що в інших країнах регіону 

Східної Європи процес творення конституції виявився основою й одним із 

найважливіших індикаторів успішного політичного транзиту, в Україні процеси 

вироблення, впровадження та подальшої зміни Основного закону постали 

першоджерелом інституційної нестабільності. По-суті, починаючи з політичної кризи 

1992–1993 рр., через укладання «Конституційного договору» 1995 р., прийняття під 

загрозою референдуму Конституції 1996 р., «всенародне обговорення» президентських 

ініціатив 2000 р., «конституційних поправок» 2004 р. та рішення Конституційного Суду 

2010 р. маємо справу не лише із перманентним протистоянням всередині правлячого 

класу, але й з намаганнями політичної еліти країни віднайти формулу легітимації своєї 

влади. Протягом усього цього періоду спостерігалися «коливання» представників 

правлячої еліти між полюсами правового позитивізму та нігілізму. У свою чергу, в цей 

самий хронологічний період фіксуються, принаймні, два «малі» конституційні цикли, 

які відобразили послідовну зміну форми правління з президентсько-парламентської на 
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парламентсько-президентську республіку, і навпаки. Те розмаїття пропонованих 

варіантів організації інституційного дизайну політичної системи та принципів 

облаштування сфери політичного (бікамеральний/однопалатний парламент, 

президентська/парламентська або змішана республіка) свідчить на користь того, що 

Україна ніколи не мала досвіду Конституції як важливого орієнтиру, запоруки 

стабільності та стримувального фактора в політичних суперечках. За суттю весь процес 

написання Основного закону відбувався в межах декларативного конституціоналізму 

без верховенства права. Декларативний або квазіконституціоналізм є системою, де 

прийняття найважливіших політичних рішень виведено зі сфери конституційного 

контролю за рахунок збереження інституційних лакун (на зразок невизначеного статусу 

Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, Державного комітету з телебачення та 

радіомовлення) та суперечностей в Конституції, а також наділення голови держави 

надзвичайно великим обсягом повноважень. 

Спроби українського політичного класу уникнути пасток квазіконституціоналізму 

проявлялися у різноманітних лідерських пактах на зразок «Універсалу національної 

єдності» та намаганнях провести новий текст Конституції в обхід Верховної Ради 

України шляхом всеукраїнських референдумів. Окреслена модель взаємовідносин 

окремих лідерів екстраполювалася на взаємодію гілок державної влади, яка стало 

відтворювала цикл «конфлікт – ескалація – взаємне блокування – компроміс за круглим 

столом», доводячи власну слабку структуризацію [5, с. 19–20]. Поряд із цим згадані 

консультації, домовленості, договори та «універсали» не гарантували врахування 

інтересів суспільства, а лише доступ окремих груп до процесу прийняття рішень. У 

результаті корпоративізм на макро-, мезо- та мікрорівнях суспільно-політичної системи 

ставав альтернативою традиційним політичним інститутам демократії – виборам та 

парламенту. Управлінські функції все частіше витіснялися клієнтелізмом та 

клановістю. І тому події кінця 2013 – початку 2014 рр. є логічними, хоча стверджувати 

про їх послідовність та аналізувати їх наслідки поки що рано. 

Розглянемо передісторію українського істеблішменту. Так, формально на другу 

половину 1990-х рр. в Україні були сформовані усталені процедури та інститути 

ліберальної демократії: проводилися конкурентні вибори, функціонував парламент, 

діяла багатопартійність, недержавні ЗМІ тощо. Ця «зовнішня демократичність» багато в 

чому була результатом свідомого втручання із боку еліт, наслідком прояву 

процедурного сценарію демократизації України. Активне застосування методики 

політичного інжинірингу для встановлення бажаних параметрів соціальності 

(характерна ознака ліберальної парадигми трансформацій) в українському культурному 

середовищі супроводжувалося інтенсивними конфліктними взаємодіями між 

представниками різних елітарних груп та знайшло своє втілення у специфічному 

інституційному дизайні вищих органів державної влади. 

Основним предметом політичної боротьби першої половини 1990-х рр. став 

інститут президентства та питання визначення його прерогатив. Для будь-якої країни 

незалежно від обраного врешті-решт різновиду республіканської форми правління 

інститут президентства має особливе значення. Без перебільшення його можна вважати 

центральним елементом ідентитарної системи політичної спільноти, адже влада 

президента ґрунтується не на тому, що він представляє певні класові, групові чи 

регіональні інтереси, а на тому, що він репрезентує інтереси народу в цілому, 

абстрагуючись від лобіювання вузькогрупових інтенцій [10, с. 46]. Таким чином, 

цілком природно, що в класичній пострадянській суспільно-політичній системі, зразком 

якої й є Україна з її колективістськими та патерналістськими складовими масової 

свідомості, саме президент був наділений значним обсягом конституційних 

повноважень. За оцінками вітчизняних та зарубіжних дослідників, український 
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Президент переважав за можливостями свого політичного впливу більшість 

східноєвропейських колег (за винятком Хорватії), хоч і поступався за цим показником 

президентові Франції [6, с. 65]. У з’ясуванні причин такого «інституційного зміцнення» 

президентства в Україні, з точки зору автора статті, слід звернутися до основних етапів 

його конституювання. Так, у відповідності до Закону України «Про Президента УРСР», 

ця посада замислювалася «найвищою посадовою особою української держави і 

головою виконавчої влади». Закон передбачав наявність у структурі виконавчої влади і 

посади прем’єр-міністра [8, с. 761]. На додаток до цього, Конституція УРСР із змінами 

та доповненнями на 21 вересня 1994 р. підтверджувала такий статус Президента країни. 

Разом з цим, констатувався й високий статус Верховної Ради України як органу 

представництва народних інтересів та вищого законодавчого органу в країні. Ця 

амбівалентність юрисдикцій заклала інституційні підвалини для загострення 

міжособового протистояння ключових фігур української політики протягом наступного 

часу. Значну роль у визначенні юрисдикції інституту президентства та формуванні його 

інфраструктури відіграв, з точки зору автора статті, і особистісний чинник. Починаючи 

вже з президентства Л. М. Кравчука, вживалися послідовні заходи щодо підсилення 

ролі Президента в контролі над політичним процесом у країні. Наприкінці 1991 р. була 

створена Адміністрація Президента, яка досить швидко перетворилася із дорадчого 

органу (певний різновид американського «аналітичного тресту») на самостійний центр 

прийняття політичних рішень. У 1992 р. на короткий час постало таке неконституційне 

утворення, як Державна Дума. На відміну від свого російського аналога, це був 

своєрідний замінювач Кабінету Міністрів чи, навіть, Верховної Ради України. Метою 

створення цього органу проголошувалося «вироблення основних напрямків і принципів 

діяльності органів державної виконавчої влади з питань внутрішньої та зовнішньої 

політики, економічного і соціального розвитку України». Планувалося, що Дума 

призначена для «підготовки документів, указів, проектів указів тощо» [8, с. 764–765]. У 

цей самий хронологічний період почали робитися послідовні кроки у напрямі 

розбудови регіональної інфраструктури президентської влади – відбулося 

започаткування інституту представників Президента на місцях. Одночасно проявилася 

й особливість менеджерської політики першого Президента країни – він поступово 

дистанціювався від дій уряду, не бажаючи жодною мірою брати на себе 

відповідальність за діяльність останнього. 

Принципово новий етап у розвитку інституту президентства пов’язаний із 

каденціями Л. Д. Кучми. На відміну від свого попередника він не лише не намагався 

дистанціюватися від діяльності органів виконавчої влади, а, навпаки, проявив себе як 

адепт послідовної концентрації владних повноважень у своїх руках. Підтвердженням 

цього слід вважати не лише згаданий вже «Конституційний договір» 1995 р., за яким 

Президент знов проголошувався головою виконавчої влади, але й залучення до «орбіти 

впливу» гаранта Конституції таких структур, як Конституційний Суд та Служба 

безпеки України. Цьому чимало сприяло введення у 1998 р. структури представників 

Президента в цих органах. Було продовжено і роботу зі встановлення контролю над 

регіонами. Відповідно до Конституції України та Закону «Про місцеві державні 

адміністрації» (1999 р.), кадрові прерогативи щодо призначення та усунення голів 

місцевих держадміністрацій отримав виключно Президент України. Таку концентрацію 

контрольних важелів у юрисдикції одного інституту можна тлумачити по-різному, 

проте, з точки зору автора статті, безумовно позитивним кроком у напрямі до 

стабілізації системи управління в країні слід вважати указ Л. Д. Кучми про 

впровадження посади держсекретарів міністерств. Останні, що призначалися виключно 

Президентом та були «прив’язані» терміном своїх повноважень до каденції голови 

держави, повинні були амортизувати вплив професійних політиків (міністрів) на 
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процеси державного адміністрування. Загальновідомо, що фундатором такого підходу 

розподілу політики та управління був В. Вільсон. У відповідності до цієї парадигми, 

чітко визначаються кордони між процесом визначення політичного курсу (компетенція 

міністра-політика) та реалізацією цього курсу (компетенція виконавчої влади). На жаль, 

під впливом суб’єктивних та об’єктивних чинників інститут держсекретарів в Україні 

був демонтований через два роки. 

Своєрідним доказом ефективності централізації президентської влади часів 

Л. Д. Кучми можна вважати, зокрема, і той факт, що на кінець 2004 р. правоохоронні 

органи (підконтрольні голові держави) в два рази перевищували чисельність Збройних 

сил України і становили понад 1 % населення країни [8, с. 779]. 

Така швидка функціональна експансія інституту президентства та його 

протистояння із парламентом країни не могла не позначитися на функціонуванні 

виконавчої гілки влади України. Саме на історії її конституювання стає зрозумілим, 

наскільки важким та суперечливим буває перехід до сучасної системи управління із 

формальним розподілом праці, урядовою ієрархією та децентралізованою, 

багатопрофільною формою організації. До 1991 р. в Україні існувала Рада Міністрів, 

яка за Конституцією 1978 р. була найвищім виконавчим та розпорядчим органом 

державної влади, а із проголошенням незалежності – найвищім органом державного 

управління. Загалом в еволюції статусу Кабінету Міністрів можна простежити п’ять 

основних етапів, які, в свою чергу, теж відображають наявність «малих конституційних 

циклів» у динаміці вітчизняної політичної системи: 

1) 1991 – 1995 рр. – уряд вважався органом державної виконавчої влади та перебував 

здебільшого під контролем парламенту; 

2) 1995 – 1996 рр. – Кабінет Міністрів – центральний орган державної виконавчої 

влади, підпорядкований Президентові України і відповідальний перед ним; 

3) 1996 – 2004 рр. – Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів 

виконавчої влади; вирішальний вплив здійснює Президент, позбавлений 

відповідальності за діяльність уряду; 

4) 8 грудня 2004 р. / 1 січня 2006 р. – 9 грудня 2010 р. – Кабінет Міністрів України – 

автономний орган виконавчої влади, що формується коаліцією депутатських 

фракцій, які становлять парламентську більшість; 

5) 9 грудня 2010 р. – рішенням Конституційного Суду України здійснено повернення 

до параметрів функціонування та підпорядкування Уряду, властивих третьому 

етапові [8, с. 831; 12]. 

Постійне переформатування простору юрисдикції уряду свідчить на користь того, 

що вітчизняний політичний клас не усвідомлював справжню природу вищого органу 

виконавчої влади, розглядаючи його лише як ще один ресурс в боротьбі за інституційне 

панування. Натомість у сучасній державі саме уряд постає у ролі вищого колегіального 

органу виконавчої влади та в цій ролі витупає вагомим чинником побудови тієї чи 

іншої моделі державності. Не можна погодитися із твердженнями деяких вітчизняних 

авторів про те, що постійні зміни статусу підпорядкування уряду є свідченням дуалізму 

виконавчої влади, цілком природного для змішаних форм республіканського правління. 

Автор статті наголошує на тому, що дуалізм виконавчої влади присутній лише в тих 

системах, де існують «сильний» всенародно обраний президент та уряд, відповідальний 

перед парламентом. При дуалізмі виконавчої влади остання розвивається між двома 

центрами: президентом та його адміністрацією, з одного боку, та прем’єром та його 

урядом – з іншого. Натомість в Україні на жодному з етапів функціонування уряду він 

так і не набув статусу «центру» влади. Тому більш об’єктивною здається точки зору 

І. Бредіса, згідно якої «українську урядову систему та інституційну структуру не можна 

охарактеризувати як закріплену або «вкорінену» політичну традицію... Цьому бракує як 
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інституційних та режимних передумов, так і символічного представництва тощо» [4, 

с. 32]. Свідченням цієї «інституційної слабкості» уряду може вважатися, зокрема, криза 

березня – грудня 2007 р., що унеможливила його ефективну діяльність. За визнанням 

Г. Зімона, такий ступор функціонування виконавчої гілки влади є типовим для України 

початку 2000 р. [5, с. 19]. 

Функціональна слабкість та низька легітимність управлінських інститутів (цілком 

природні явища в умовах домінування агентивної складової політичного життя країни) 

неминуче наділяли статусом ексклюзивних політичних акторів представників великого 

корпоративного капіталу – провідних «владних акціонерів». Цим було підтверджено 

один із фундаментальних законів будь-якої кібернетичної системи: штучні 

організаційні механізми, створені людиною для розширення сфери управління, є менш 

плюралістичними у порівнянні із суспільними структурами, якими вони покликані 

керувати. Формальна інсталяція демократичних інститутів в умовах незавершеної 

раціонально-бюрократичної трансформації держави веде до виникнення 

неопатрімоніалізму [9, с. 72]. Протягом 10 років правління Л. Д. Кучми була створена 

чітка вертикаль патримоніальних ієрархій, які часто відображали мережі підприємств, 

згуртованих за регіональним принципом. Структурно це була мережа неофіційних 

зв’язків, які розповсюджувалися «над» та «поза» смугами ідеологічного розмежування 

українського політичного класу. Функціонально система панування передбачала 

диспропорційне зростання бюрократичного апарату та звуження сфери громадського 

контролю над кадровою політикою і політичним порядком денним.  

Друга складова (зменшення громадського контролю) послідовно вирішувалася 

завдяки маніпуляціям представників політичного класу із принципами виборчого 

права. Електоральні інститути та практики виступають у ролі найбільш динамічної 

складової політичної системи. Відносна легкість зміни електоральних інститутів у 

порівнянні з іншими елементами політичної системи породжує тенденції до частих 

інституційних змін як з метою маніпулювання, так і з метою отримання додаткових 

преференцій перед конкурентами на наступних виборах. Світовий досвід свідчить, що 

для того, аби виборці змогли адаптуватися до нових правил виборчої системи та 

виробити нові раціональні стратегії своєї поведінки, повинні минути два-три 

електоральні цикли. Але якщо часто змінювати «правила гри», раціональної поведінки 

мас даремно чекати, що, в свою чергу, відкриває широкий простір для викривлення 

актуального політичного порядку денного. Ефективній участі громадськості у 

політичному процесі перешкоджали, в тому числі, й недоліки списків виборців, які 

були складені вкрай недбало та позбавляли виборчого права значну кількість громадян. 

Суттєвою перешкодою можливостям громадянського суспільства продуктивно 

брати участь у подіях на політичній арені та впливати на зміни в політиці була й 

нездатність української політичної еліти сформувати стабільний уряд та гарантувати 

функціональну ефективність парламенту. Останні факти характеризують ступінь 

референтності української політичної системи. 

Успішно проведені дострокові президентські та парламентські вибори і намагання 

урегулювати довготривалі конфлікти і подолати найсерйознішу кризу за весь період 

існування незалежної України дають надію на дійсні перетворення на цивілізаційній 

основі в країні. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНСЬКІЙ СФЕРІ:  

ВТІЛЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 

 

Впровадження електронного врядування в Україні зіштовхується зі значним 

спротивом. Для подолання бюрократичної інерції при впровадженні сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в управлінській сфері принципове 

значення має креативний аналіз та впровадження в Україні передового зарубіжного 

досвіду. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, електронне врядування, 

бюрократичний апарат, передовий досвід, управлінська сфера. 

 

Билоусов А. С. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий 

в управленческой сфере: воплощение зарубежного опыта в украинских реаліях. 

Внедрение электронного управления в Украине сталкивается со значительным 

сопротивлением. Для преодоления бюрократической инерции при внедрении 

современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в управленческой 

сфере принципиальное значение имеет креативный анализ и внедрение в Украине 

передового зарубежного опыта. 
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Bilousov O. S. The introduction of modern information and communication technologies 

in the field of management: implementation of international experience in the Ukrainian 

realities. 

For overcoming of bureaucratic inertia at introduction of modern information and 

communication technologies (ICT) a study, analysis and introduction in Ukraine the front-

rank foreign experience of working out the noted problems, has a principle value in an 

administrative sphere. E-governing conception is already long time enough used in such 

countries as the USA, German, Canada, France, Italy, etc. Among former soviet republics 

Estonia is the first country, which took step to meet new technologies of electronic 

management and applies them successfully. Georgia was enriched in this sphere (where 

initial conditions of introduction of modern ICT in administrative processes, by the way, were 

very alike with Ukrainian).  

Yet in 2001 the Estonian government presented Program of reforms of state 

administration, which foresaw five strategic directions for modernization: clear 

differentiating of functions and spheres of responsibility of ministries and inferior them 

structures; orientation of administration on communication with citizens; reformation of 

budgetary process by internal audit; flexibility of the system of state administration, its 

operationability and efficiency; reformation of organs of local self-government and regional 

institutions. Introduction of the system of electronic management here, as well as other 

subsequent steps, was directed exactly on achievement of the indicated aims. 

As a result of successful reformation by the state in Estonia already on the end of the 

first decade of ХХI century over 80 % of citizens used the Internet, and over 67 % had the 

personal computer at home (91 % home computers were connected to the electronic 

network); all Estonian schools were connected to the Internet; in the country were more than 

1160 public points of access to the Internet; free internet-connection was given at the bus 

stations, railway stations, air-ports, in every cafe and restaurant; over 80 % of the population 

had personal identification cards (IC). Such cards are equipped microchips which contain all 

necessary individual information of every Estonian. 

In Ukraine some projects of electronic governing have been successfully realizing by 

introduction of foreign experience on regional and local levels. Among them is the project 

«Support of electronic governing in Ivano-Frankivsk region». 

However, it is necessary to emphasize, that the attempt of Ukraine to carry out the 

certain system for introduction of electronic management runs into considerable resistance 

(both irresponsible and conscious) from the side of representatives of domestic bureaucratic 

vehicle. Widespread is practice, when an electronic management, alluding to different 

technical reasons and temporal difficulties, is duplicated by the personal contact with a 

concrete official what levels an idea and principles of electronic management and keeps 

inviolable corruption factors. Not always present Internet resources and software answer the 

level of the administrative tasks, but a main brake on the way of introduction of modern 

administrative ICT however is a human factor which is determined, in same queue, by some 

personal touches of Ukrainian bureaucracy, inherited and purchased by it for period of 

independence. 

Key words: ICT, e-government, bureaucracy, best practices, management area. 

 

Для подолання бюрократичної інерції при впровадженні сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) в управлінській сфері принципове значення має 

вивчення, аналіз та впровадження в Україні передового зарубіжного досвіду вирішення 
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зазначених проблем. Тим більше, що концепція е-управління вже досить тривалий час 

застосовується в таких країнах, як США, ФРН, Канада, Франція, Італія та ін. Серед 

колишніх радянських республік першою зробила крок назустріч новим технологіям 

електронного управління й успішно застосовує їх Естонія. Значним позитивним досвідом 

за останні роки у цій сфері збагатилася Грузія (де початкові умови впровадження 

сучасних ІКТ в управлінські процеси, до речі, були дуже схожі з українськими).  

Щодо України, то слушним видається ствердження, що «…неприйняття рішення, 

уповільнення процедури, створення черг під кабінетами високопосадовців 

опосередковано сприяє неформальній мотивації чиновника. Причому, отримання 

«підпису» передбачає погодження з іншими інстанціями. Кожна інша інстанція 

передбачає аналогічну процедуру. Ми визначаємо таку процедуру як «віялову 

бюрократію» [2, с. 32]. Крім того, як правило, чиновники певної інстанції часто не 

знають всієї процедури і не можуть проінформувати відвідувачів. Часто посади, 

підкомітети, посади заступників тощо створюються під певні персоналії, а відтак владні 

структури є, по суті, не функціональними, а суб’єктивно персоналізованими. 

На пострадянському просторі вельми повчальним для України є досвід 

електронного урядування, набутий Естонією за роки поновлення її незалежності. Цей 

досвід, зокрема, засвідчує, що відносно швидко та ефективно електронізувати країну 

можна, передусім, за наявності відповідної політичної волі. Що ж до фінансової 

підтримки, то вона була забезпечена завдяки системі грантів та зарубіжної матеріальної 

допомоги. Досить переконливим є те, що за період незалежності Естонія за багатьма 

показниками майже досягла рівня розвинутих європейських країн. При цьому членство 

в ЄС і НАТО не лише стимулювало керівництво країни до перегляду політики в 

соціальній, економічній та юридичній сферах, але й до модернізації системи 

державного управління. 

Ще у 2001 р. естонський уряд представив Програму реформ державного 

управління, яка передбачала п’ять стратегічних напрямів для його модернізації: чітке 

розмежування функцій і сфер відповідальності міністерств і підпорядкованих їм 

структур; орієнтацію адміністрації на комунікацію з громадянами; реформування 

бюджетного процесу – розвиток внутрішнього аудиту; гнучкість системи державного 

управління, її оперативність та ефективність; реформування органів місцевого 

самоврядування і регіональних інституцій. Запровадження системи електронного 

урядування при цьому, як і інші подальші кроки, було спрямоване саме на досягнення 

вказаних цілей. 

У результаті успішного реформування в Естонії станом уже на кінець першого 

десятиліття нового, ХХI століття, понад 80 % громадян користувалися Інтернетом, а 

понад 67 % мали персональний комп’ютер вдома (з них 91 % домашніх комп’ютерів 

були підключені до електронної мережі); всі естонські школи мали підключення до 

Інтернету; в країні налічувалося більше 1160 публічних точок доступу до Інтернету; 

безплатний інтернет-зв’язок надавався на автобусних станціях, вокзалах, аеропортах, в 

кожному кафе і ресторані, а подекуди навіть у міжміських автобусах; понад 80 % 

населення мали персональні ідентифікаційні карти (ІК). Такі карти обладнані 

мікрочіпами, які містять всю необхідну індивідуальну інформацію кожного естонця. 

Пристрій для зчитування таких карток (який коштує всього 2–3 євро) може 

підключатися до будь-якого комп’ютера [1, с. 109–110].  

В Естонії, згідно з Програмою розвитку ООН та зусиллями Фонду Дж. Сороса й 

естонського уряду, у 2002 р. було створено Академію електронного управління (е-

управління). 

За допомогою загальної електронної системи комунікація міністерств з 

відомствами, громадян і бізнесових структур з владою в Естонії не лише спростилась, 
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але й, за визнанням експертів, практично позбавилася корупції. В ІК, яка виступає 

аналогом паспорта в Україні, зберігається персональний код її власника. Цей код 

допомагає знайти та відкрити всю доступну інформацію щодо конкретної людини – 

власника ІК. З ІК пов’язані всі банківські, медичні, бібліотечні, проїзні, студентські 

картки та інші документи. Тому при необхідності жителю Естонії не потрібно 

звертатися до різних офісів та структур. Йому достатньо замовити потрібну довідку 

через Інтернет (вона буде надіслана на його електронну пошту), або ж відповідний 

інспектор простежить необхідну інформацію в його базі даних.  

Значно спростилася в Естонії й система функціонування та оформлення бізнесових 

структур. Доволі швидко відбувається їх реєстрація, а кредит надається згідно з 

картковим балансом, який теж можна легко простежити через ІК. Будь-які документи 

підприємці мають можливість оформити теж через Інтернет [1, с. 110].  

Але чи не найголовніший результат естонських реформ полягає у тому, що через 

електронну мережу жителі цієї країни мають можливість контролювати центральну і 

місцеву владу. За чинним законом, вся інформація щодо діяльності органів державної 

влади має бути розміщена на їх офіційних сайтах. Крім того, засідання будь-якого 

органу державної влади транслюється в онлайн-режимі в Інтернеті. Це створює 

можливість для всіх бажаючих у режимі реального часу стежити за основними 

подіями в залі засідань, фіксувати основні аргументи сторін та дослівно зберігати 

всю необхідну інформацію. Також на офіційній веб-сторінці кожної державної 

структури знаходиться у відкритому доступі досьє на кожного її чиновника, яке 

містить фотографію, дані щодо його посади, контактів, освіти й навіть дані про 

доходи. Причому за законом службовець має надати відповідь на звернення, яке 

можна оформити на цьому ж сайті. Якщо відповідь на звернення не буде надіслана, 

то на урядовця буде накладено штраф.  

За такою ж схемою висвітлюються всі урядові сесії. Завдяки електронній мережі 

для урядовців існує доступ до всіх необхідних документів через Інтернет. Це дозволяє 

їм уникнути бюрократичних процедур для отримання необхідної інформації, до яких в 

аналогічних випадках все ще доводиться вдаватися їх українським колегам.  

Заслуговує уваги й той факт, що у 2009 р. в Естонії вперше були проведені в 

режимі он-лайн і вибори: спочатку – муніципальні, а потім – до Європарламенту. Під 

час їх проведення із 1 млн 90 тис. виборців майже 105 тис. проголосували в 

електронний спосіб. Такою можливістю скористалися, зокрема, ті виборці які 

знаходилися на значній відстані від виборчих дільниць. Так, наприклад, проголосував 

президент Естонії Т. Х. Ільвес, який у той час перебував з візитом у Македонії. 

Перевагою голосування в електронній мережі є і те, що завдяки ній можна голосувати 

кілька разів протягом двох-трьох днів. Зараховується при цьому лише останній 

результат. Подібна система значно ускладнює використання різноманітних технологій 

виборчої інженерії, фальсифікацію результатів голосування у будь-який спосіб і значно 

пришвидшує отримання офіційних результатів голосування. 

Зрозуміло, у зазначеному контексті, як свідчить естонський досвід, особливої 

актуальності набуває питання про захист інформації. Адже чиновники мають доступ до 

бази даних з особистими контактами осіб. Однак оприлюднення такої інформації без їх 

згоди передбачає кримінальну відповідальність. До того ж, витік даних легко 

простежити шляхом системи контролю доступу до файлів. До багатьох систем 

доступом володіє лише обмежене коло осіб. Усі паролі доступу для чиновників 

персоналізовані та одразу видаляються у випадку звільнення чиновника з роботи. 

Підприємство-розробник зробило таку систему достатньо захищеною від втручання 

ззовні, воно постійно вдосконалює програми, здійснює моніторинг можливих вірусів і 

атак [1, с. 110–111].  
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В Україні із застосуванням зарубіжного досвіду успішно впроваджується низка 

проектів електронного врядування на регіональному та місцевому рівнях. Так, 

наприклад, проект «Підтримка електронного врядування в Івано-Франківській області» 

передбачає розвиток потенціалу Івано-Франківської області у впровадженні 

інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення роботи органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, створення прикладу для органів 

центральної влади. В подальшому кращі практики е-врядування, набуті тут, планується 

поширювати в інших областях України. 

Головним виконавцем цього проекту є Академія електронного врядування 

Естонії – неурядова неприбуткова організація, заснована для передання знань про 

електронне врядування та електронну демократію для розвитку громадянського 

суспільства. Її партнерами по проекту в Україні стали Івано-Франківська обласна 

державна адміністрація, Івано-Франківський регіональний центр з інвестицій та 

розвитку, громадська організація «Агентство з розвитку приватної ініціативи» 

(м. Івано-Франківськ). Донорами цього проекту стали Шведське агентство з 

міжнародного розвитку (SIDA) та Міністерство закордонних справ Естонської 

Республіки. У його рамках експерти зі Швеції та Естонії допомагають, зокрема, містам 

Івано-Франківську і Калушу створити е-врядування. 

З цією метою в рамках проекту «Підтримка електронного врядування в Івано-

Франківській області» представники Івано-Франківської облдержадміністрації, ГО 

«Агентство з розвитку приватної ініціативи», Івано-Франківського регіонального 

центру з інвестицій та розвитку, а також Івано-Франківської, Калуської та Долинської 

міських рад взяли участь у навчальній поїздці до Естонії та Швеції. Метою візиту було 

визначено ознайомлення з досвідом електронного врядування в органах влади на 

державному та місцевому рівнях. У ході візиту делегація Івано-Франківської області 

відвідала міста Таллінн і Тарту (Естонія) та Стокгольм (Швеція). 

Естонія презентувала представникам Івано-Франківської області свій багаторічний 

досвід у формуванні системи е-врядування: електронної демократії, електронних 

послуг для населення і суб’єктів господарювання та безпаперового документообігу. 

Зокрема, делегація відвідала експертну фундацію «Академія е-врядування», виконавчі 

органи міських рад, естонську службу порятунку, естонський ІКТ «Демоцентр» – 

організацію, що просуває інтереси понад 100 компаній, зацікавлених у розвитку е-

врядування в Естонії. У місті Таллінні учасники навчального візиту ознайомилися з 

основними завданнями і роллю уряду Естонії в розвитку ІКТ-технологій, з роботою 

центрів за принципом єдиного вікна та наданням послуг для громадян і бізнесу, з 

роботою державного порталу «eesti.ee», засобами обміну даними (система «X-Road»), 

структурою електронного документообігу в органах місцевої влади, зберіганням та 

архівацією цифрових документів, роботою комунального господарства та наданням 

диспетчерських послуг, системою служби порятунку. У місті Тарту посадовці 

виконавчих органів міської ради представили роботу ІКТ-департаменту, ознайомили з 

кращими прикладами ІКТ-рішень міста, електронним документообігом, наданням 

онлайн-послуг, роботою геоінформаційної системи, наданням мобільних послуг 

(інноваційні аплікації для мобільних телефонів). 

У столиці Швеції учасники проекту відвідали Стокгольмський Парламент – місце, 

де відбувається вручення Нобелівських премій, здійснюється урочиста реєстрація 

шлюбів усіх бажаючих громадян міста та, у той же час, проводяться усі робочі та 

пленарні засідання Стокгольмської міської ради; у передмісті Стокгольма Шерхольмені 

вони відвідали Центр обслуговування громадян, що в режимі єдиного вікна надає 

повний супровід громадянам з найрізноманітніших соціальних та правових питань 

(клієнти центру – переважно трудові мігранти). Представники Івано-Франківщини 
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отримали детальну інформацію про структуру шведських міністерств та державних 

агентств, про роботу відділу е-послуг та інфосистеми е-медицини, формування 

інфраструктури для оперативної та безпечної комунікації даних, функціонування 

геоінформаційної системи міста, державну координацію діяльності в області е-

управління, координацію діяльності губерній та муніципалітетів у сфері регіонального 

розвитку, підтримки і доставки послуг. Учасники навчального візиту ознайомилися 

також з досвідом Стокгольму в напрямі роботи з великими інвестиційними проектами, 

а саме: забезпечення системної підтримки для великих проектів (програмні засоби для 

формування баз даних інвестиційних проектів та управління проектним циклом); 

досвідом формування баз даних і геоінформаційних систем (земельні ділянки, об’єкти 

нерухомості, в тому числі промислова нерухомість, тощо), забезпечення 

інтероперабельності систем. Учасники також взяли на озброєння унікальний досвід 

Стокгольму у використанні теплової енергії від підземних серверів, що обслуговують 

кабельні інтернет-системи. 

Отримані там знання українські фахівці втілюють у чотири технологічні проекти, а 

саме: 

- електронна система документообігу для міст Івано-Франківська, Калуша та на 

обласному рівні; 

- географічна інформаційна система для міст Калуша, Долини та Івано-Франківська; 

- структура інтероперабельності для усіх цільових міст та для області загалом; 

- центр обслуговування дзвінків (call-center) для міста Калуша [див.: 3]. 

Однак доводиться констатувати, що намагання України здійснити певну систему 

заходів для впровадження електронного урядування зіштовхується зі значним 

спротивом (як несвідомим, так і свідомим) з боку представників вітчизняного 

бюрократичного апарату. Досить поширеною є практика, коли електронне управління, 

посилаючись на різні технічні причини та тимчасові труднощі, дублюють ще й 

персональним контактом з конкретним чиновником, що нівелює саму ідею та принципи 

електронного управління і зберігає недоторканими корупціогенні чинники. Не завжди й 

наявні інтернет-ресурси та програмне забезпечення відповідають рівню поставлених 

управлінських задач, але головним гальмом на шляху впровадження сучасних 

управлінських ІКТ залишається все ж людський фактор, що детермінується, своєю 

чергою, деякими характерними рисами української бюрократії, успадкованими та 

набутими нею за період незалежності. 

З огляду на економічні показники розвитку української держави дещо передчасно 

ставити питання про те, що держава вже у найближчій перспективі забезпечить реальну 

«універсальність» доступу до мережі Інтернет для більшості громадян. Так само 

недоречно вважати, що подібну «універсальність» доступу вдасться забезпечити поза 

участю держави «відмінними технологічними рішеннями», до чого, власне, зводиться 

позиція багатьох супротивників даної ідеї. 

Разом з тим, залишається серйозним питання, наскільки доцільними є підвищені 

соціальні зобов’язання держави, які потребують залучення додаткових коштів в умовах 

ринкової економіки, а тим більше в умовах її посткризової стагнації. З іншого боку, 

зрозуміло, що якнайшвидше допомогти вразливим верствам громадян отримати доступ 

до мережі Інтернет можливо лише за підтримки держави, причому на рівні системних 

управлінських рішень. 

До того ж такий підхід буде відповідати й міжнародним зобов’язанням 

України, зокрема тим, що містяться у документах, ухвалених Женевським (2003  р.) 

та Туніським (2005 р.) етапами Всесвітнього саміту з питань інформаційного 

суспільства (WSIS) – Женевською декларацією принципів «Побудова 

інформаційного суспільства: глобальна задача в новому тисячолітті» (2003  р.), 
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Женевським планом дій (2003 р.), Туніським зобов’язанням (2005р.), Туніською 

програмою для інформаційного суспільства (2005 р.) та інших. 
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Семченко О. Р. 
 

РОЛЬ ЗМІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 

 

У статті показана роль ЗМІ в забезпеченні політичної стабільності. 

Охарактеризовано діяльність українських ЗМІ з погляду їхньої участі в підтримці 

політичної стабільності суспільства. Визначено завдання українських ЗМІ в умовах 

політичної нестабільності. Проаналізовано можливості Інтернету в підтримці 

рівноваги політичної системи. Зроблено висновок про те, що нові інформаційні 

можливості засобів масової інформації відкрили нові можливості й виклики для 

політики і розвитку нових політико-маркетингових стратегій, що для встановлення й 

збереження політичної стабільності має важливе значення. 

Ключові слова: засоби масової інформації, політична стабільність, політична 

система, Інтернет. 

 

Семченко О. Р. Роль СМИ в обеспечении политической стабильности. 

В статье показана роль СМИ в обеспечении политической стабильности. 

Охарактеризована деятельность украинских СМИ с точки зрения их участия в 

поддержании политической стабильности общества. Определены задачи украинских 

СМИ в условиях политической нестабильности. Проанализированы возможности 

Интернета в поддержании равновесия политической системы. Сделан вывод о том, 

что новые информационные возможности средств массовой информации открыли 

новые возможности и вызовы для политики и развития новых политико-

маркетинговых стратегий, что для установления и сохранения политической 

стабильности имеет важное значение. 

Ключевые слова: средства массовой информации, политическая стабильность, 

политическая система, Интернет. 

 

Semchenko O. R. Role of media in political stability. 

The political stability of society implies the ability to respond adequately and neutralize 

external (information warfare, international terrorism, political pressure) and internal 

(unmanaged protest action, civil war and others) threats to the existence of the political 
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regime. Particularly important is the ability of society to respond information threats to 

political stability and to create their own information mechanisms of resistance. Relevance of 

the article lies in the fact that without the development of mechanisms for information support 

of political stability development of positive trends in democracy becomes problematic. One 

such mechanism is the media, including the Internet. 

Assessing the activity of Ukrainian mass media, we have to admit that it is ambiguous. 

The structure of the information space of Ukraine includes multidirectional flows of 

information – pro-governmental and opposition’s, which compete with each other. From the 

point of view of democratic process information pluralism is a positive. As for the content of 

information flows, their creators do not hesitate not in the media, nor in the way, bringing in 

people’s souls turmoil and instability. 

The contribution of the media in building and maintaining political stability is important 

in the event that they would be able to move from the manipulative models to interactive, 

interactive model of communication, become the initiator of the establishment of tolerance 

discussions between government and society, all political forces on the real issues of concern 

to society. The media should show the public that it is a constructive part, focused on the 

articulation of the various public interests on the principles of trust and openness. Thus, in 

our view, the main task of the Ukrainian media in modern conditions is to ensure an effective 

dialogue between the authorities and civil society, to encourage multinational society of 

tolerance and to unite in the name of prosperity of each individual citizen and the whole 

Ukraine. 

Key words: media, political stability, political system, Internet. 

 

Особливість розвитку інформаційного суспільства полягає в тому, що в змінах 

політичного курсу або політичної системи відіграють роль не тільки об’єктивні 

соціально-політичні й економічні фактори, але й стан інформаційного простору. Тому 

беззастережною умовою існування стабільної демократичної держави є конструктивна 

діяльність інформаційних інститутів, орієнтованих на демократичні норми й цінності, 

завдяки яким громадяни зможуть опанувати найважливішими суспільно-політичними 

знаннями й бути інформованими про політичне життя суспільства. 

Політична стабільність суспільства має на увазі здатність останнього адекватно 

реагувати й нівелювати зовнішні (інформаційна війна, міжнародний тероризм, 

політичний тиск) і внутрішні (акції некерованого протесту, громадянська війна й ін.) 

загрози існуванню політичного режиму. Особливо важливою є здатність суспільства 

реагувати на інформаційні загрози політичній стабільності й створювати власні 

інформаційні механізми протидії. Актуальність статті полягає в тому, що без 

розвинених механізмів інформаційного забезпечення політичної стабільності стає 

проблематичним розвиток позитивних тенденцій демократії. Одним з таких механізмів 

є засоби масової інформації, у тому числі Інтернет. 

Мета статті: показати роль ЗМІ в забезпеченні політичної стабільності. Завдання 

статті: розглянути діяльність українських ЗМІ з погляду їхньої участі в підтримці 

політичної стабільності суспільства; визначити завдання українських ЗМІ в умовах 

політичної нестабільності; проаналізувати можливості Інтернету в підтримці рівноваги 

політичної системи. 

Спрямованість політико-комунікаційних процесів, їхня орієнтація на діалог і 

досягнення взаєморозуміння, домінуючі цінності, які передаються через інформаційні 

канали, визначають рівень стабільності й ефективності політичної системи. Роль різних 

засобів політичної комунікації визначається наявністю або відсутністю ефекту впливу, 

під яким розуміється якісна зміна характеру розвитку певної політичної ситуації, дій, 

діяльності суб’єкта політики [5, c. 108]. 
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Оцінюючи діяльність українських ЗМІ, доводиться визнати, що вона 

неоднозначна. Структура інформаційного простору України включає різнонаправлені 

потоки інформації – проурядові й опозиційні, які конкурують між собою. З погляду 

демократичних процесів інформаційний плюралізм є позитивним. Що ж до змісту 

інформаційних потоків, то їхні творці не соромляться ні в засобах, ні в методах, 

вносячи у душі людей сум’яття й нестабільність.  

Так, на думку професора Донецького національного університету Олени 

Стяжкіної, «саме українські ЗМІ створили «картинку» того, що нібито більшість 

населення Донбасу є прихильниками «ДНР». «Референдум про утворення ДНР зробили 

ЗМІ, а не жителі», – відзначила вона. Кадри із чергами на псевдореферендумі 

О. Стяжкіна назвала «штучним перетворенням мовчазної більшості Донбасу у 

прихильників ДНР». «О 9-й ранку перед дільницями дійсно утворилася черга, і це 

показали по українському телебаченню. Але вже до 12:00 там було по парі мешканців 

на дільниці», – згадує письменниця. При цьому вона підкреслила, що місцеві активісти 

просили українські ЗМІ показати ділянки вдень, але у відповідь почули, що вибори вже 

відзняли [8].  

Сумнівна діяльність деяких ЗМІ привела до різкого росту недовіри до них з боку 

населення. Так, представник Інституту соціології НАН України Наталя Костенко на 

презентації моніторингу теленовин за останній тиждень вересня 2014 р., що пройшла в 

Києві, відзначила, що вперше за 20 років в Україні зафіксована ситуація, коли рівень 

недовіри до медіа перевищує рівень довіри. За її словами, українські експерти фіксують 

падіння довіри громадян України до засобів масової інформації приблизно в півтора 

рази за минулий рік. При цьому вона відзначила, що ЗМІ є єдиним суспільним 

інститутом, до якого впала довіра. За словами Н. Костенко, якщо торік 37 % довіряли 

мас-медіа й 29 % не довіряли, то цього року ситуація зворотна – тільки 25 % довіряють 

ЗМІ, а 47 % не довіряють. При цьому цього року відзначається регіональна 

диференціація рівня недовіри: від 27 % на заході країни до 68 % – на Донбасі. 

Н. Костенко також відзначила, що подібний моніторинг Інститут соціології веде з 

1994 р., і «за увесь час спостереження вперше зафіксована така ситуація, коли рівень 

недовіри перевищує рівень довіри до медіа». Для порівняння, за даними опитування, 

проведеного Центром Разумкова у квітні 2014 р., українським ЗМІ довіряли більше 

60 % респондентів. При цьому 79,5 % опитаних українців виразили недовіру 

російським мас-медіа [1]. 

Внесок ЗМІ в забезпечення й збереження політичної стабільності буде значним у 

тому випадку, якщо їм удасться перейти від маніпулятивної моделі до діалогової, 

інтерактивної моделі комунікації, стати ініціатором твердження толерантної дискусії 

між владою й суспільством, всіма політичними силами про реальні проблеми, що 

хвилюють суспільство. ЗМІ повинні продемонструвати суспільству, що є його 

конструктивною частиною, орієнтованою на артикуляцію різних суспільних інтересів 

на принципах довіри й відкритості. Тільки так засобам масової інформації вдасться 

повернути втрачену довіру громадян. 

Таким чином, на наш погляд, основні завдання українських ЗМІ в сучасних умовах 

полягають у тому, щоб забезпечити ефективний діалог влади й громадянського 

суспільства, закликати багатонаціональне суспільство до толерантності й об’єднання в 

ім’я процвітання кожного окремого громадянина й всієї України. 

Український дослідник І. Залевська зробила обґрунтований і справедливий 

висновок про те, що в українських умовах істотну загрозу стабільності політичної 

системи несе Інтернет. Головною причиною цього є те, що дотепер не створено діючі 

правові механізми, які могли б регламентувати онлайн-простір. Інформаційно-

комунікаційні технології, впливаючи на систему інформаційно-політичних відносин, 
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перетворюють її не просто в поле інформаційної боротьби, а у війну компроматів. 

Інтернет створює можливість для поширення компромату на кожну з політичних сил, 

оскільки правових обмежувальних рамок немає [4, c. 103–104].  

Відомо також, що саме завдяки Інтернету були організовані акції протесту в 

арабських країнах на початку 2011 р. Слід зазначити, що інформаційні технології 

використовує у своїх цілях не тільки влада, але й опозиція, для якої стало простіше 

створювати систему контролю за діяльністю органів влади. На наш погляд, завдяки 

інформаційним технологіям діяльність держави, природно, при наявності політичної 

волі має шанс стати прозорішою й відкритою. А суспільна участь за допомогою 

інформаційних технологій дає шанс на стійкість політичної системи. 

Важливим інформаційним механізмом забезпечення політичної стабільності є так 

називана «цифрова демократія», під якою нами розуміється процес прийняття політико-

управлінських рішень у результаті взаємодії громадян і політичних акторів у 

мережному просторі Інтернету. Принципи цифрової демократії були реалізовані в 

технологіях електронного уряду, покликаного зробити діяльність органів державної 

влади більш відкритою для суспільства й у такий спосіб підняти рівень довіри 

населення до владних структур. Однак, як показав час, більш логічним втіленням 

принципів цифрової демократії став не електронний, а відкритий уряд. Відкритий 

уряд – це створення ефективних діалогових площадок для взаємодії влади й 

суспільства, відкриття мережевих ресурсів державних органів й окремих їхніх 

представників в Інтернеті з метою інтерактивних контактів із громадянами, доступ 

громадян до публічної інформації і її обговорення в режимі он-лайн, участь 

громадськості в обговоренні важливих проблем суспільства й ін. 

Дослідник відкритого уряду Наталя Крук справедливо зауважує, що не всі 

принципи відкритого уряду, зокрема, участь громадян в управлінні державою, 

безперечні. Як пише цей автор, відкритий уряд, або відкрите державне управління (від 

англ. «open government») – це система принципів, механізмів й інструментів організації 

державного управління на основі розвитку форм участі громадян в управлінні, 

прозорості й підзвітності діяльності органів влади, а також широкого використання 

сучасних інформаційних технологій і нових засобів комунікації в здійсненні взаємодії 

із громадянами [6, c. 80]. 

Чи не загрожує надмірна участь громадян у політичному житті політичній 

стабільності держави? У той же час доводиться визнати дефіцит інших варіантів 

реформування держави. Кращого поки ще не придумано ні теоретиками, ні політиками 

[6, c. 110].  

Не можна не відзначити інноваційність і, без перебільшення, грандіозну 

популярність мережевих практик. Так, соціальні мережі здобувають усе більш 

глобальний характер.  

Феноменом інтернет-простору стало так зване мережеве співтовариство, наукові 

дослідження якого стали популярні завдяки відомому теоретику інформаційного 

суспільства М. Кастельсу. Поява мережевого співтовариства прямо пов’язана зі 

стрімким розвитком наукового прогресу й створенням нових технологічних 

можливостей. Сучасні вчені фіксують переваги мережного спілкування, а саме те, що 

воно здатне охопити більші маси людей, фрагментувати комунікацію, підбудовуючи її 

під фізіологічні умови людського буття. С. Глазунова пише, що «завдяки фізичній 

локальності мережевої комунікації при її одночасній комунікаційній глобальності вона 

формує реальне комунікаційне співтовариство» [3, с. 69]. Викладене підводить нас до 

питання про те, що таке «віртуальне політичне співтовариство»? 

Український учений В. Недбай сформулював визначення цього поняття, що, на 

його думку, є сформованою стихійно або цілеспрямовано системою «постійних 
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користувачів-співавторів політичного інтернет-ресурсу, які за правилами даного 

ресурсу здійснюють інформаційний обмін на політичну тематику, що ведеться на 

основі раніше встановлених норм, заборон і санкцій до порушників, які 

використовуються з метою підтримки й розвитку ресурсу» [7, c. 221]. 

Учасники віртуальних співтовариств знаходять нові інтереси, мотиви, цінності, а 

також стають суб’єктами мережевої соціально-комунікативної активності. Як приклад 

наведемо відомий мережевий ресурс «Живий журнал» («LіveJournal»), що поєднує 

4 755 400 американських користувачів, 433 303 – англійських, 425 021 – канадських, 

231 937 українських користувачів [9, c. 34]. Причому нові інтереси й цінності 

користувачі «Живого журналу» здобувають завдяки спілкуванню з іншими 

користувачами інтернет-ресурсів. «Живий журнал» породив своїх кумирів, чий 

авторитет росте зі збільшенням числа читачів їхніх повідомлень. 

У соціальних мережах обговорюються актуальні проблеми життя суспільства, 

формується суспільна думка, здатна впливати на політичний порядок денний. Відомий 

соціолог Е. Гідденс у своїй відомій роботі перераховує проблеми, що хвилюють 

сучасну молодь в епоху глобалізації: «Найбільш важливими питаннями з погляду 

молоді є екологічні проблеми, права людини, політика відносно родини й сексуальна 

свобода. Що ж стосується економіки, то вони не вірять у здатність політиків впоратися 

із силами, які визначають розвиток нашого світу. Тому не дивно, що політично активні 

люди воліють вкладати свою енергію в діяльність груп за «конкретними інтересами», 

адже вони обіцяють те, чого традиційна політика, судячи з усього, просто не в змозі 

дати» [2, c. 67]. 

Дослідники навіть висловлюють думку про те, що «у недалекому майбутньому 

вони (соціальні мережі – О. С.) неминуче стануть істотним інструментом 

інформаційного впливу, у т. ч. з метою маніпулювання особистістю, соціальними 

групами й, можливо, суспільством у цілому» [3, c. 68].  

Якщо зрівняти маніпулятивну й діалогову моделі політичної комунікації, то легко 

можна виявити, що в першої суспільний порядок денний створюється шляхом 

з’єднання політичного порядку денного з медіа-повісткою, тобто темами, на які роблять 

акцент ЗМІ. У маніпулятивної моделі пріоритетність тем визначається перевагами 

влади, які природно віддані зображенням діяльності влади в найбільш вигідному 

ракурсі. Діалогова модель побудована на критичному огляді суспільних проблем, які 

обговорюються учасниками мережних взаємодій. Сказане не означає, що теми обох 

моделей не можуть збігатися або перетинатися, однак підхід до їхнього розкриття 

значно відрізняється. 

Таким чином, можна зробити висновок, що соціальні мережі з можливостями 

активної комунікації сприяють розвитку діалогової моделі політичних комунікацій, що 

дало підставу Е. Гідденсу помітити, що «комунікаційна революція привела до появи 

більше активного, мислячого громадянина» [2, c. 68].  

Отже, нові інформаційні можливості засобів масової інформації відкрили нові 

можливості й виклики для політики й розвитку нових політико-маркетингових 

стратегій, що для встановлення й збереження політичної стабільності має важливе 

значення. Але завжди варто пам’ятати, що технології – це всього лише інформаційно-

технологічний засіб, і характер його впливу залежить від тих, хто ним користується й у 

яких цілях. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. В Украине рекордно вырос уровень недоверия к СМИ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

http://zn.ua/UKRAINE/v-ukraine-rekordno-vyros-uroven-nedoveriya-k-smi-156169_.html 



 156 

2. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Э. Гидденс. 

– М. : Весь мир, 2004. – 120 с.  

3. Глазунова С. Nеtократия – власть в информационном обществе / С. Глазунова // 

Власть. – 2012. – № 7. – С. 67–70.  

4. Залевская И. И. Информационная безопасность Украины в современных условиях: 

политический аспект: дис. … канд. полит. наук : 3.00.02 / И. И. Залевская. – 

Одесса, 2011. – 176 с. 

5. Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти : монографія / ред. В. П. 

Горбатенко. – К. : Юридична думка, 2006. – 248 с.  

6. Крук Н. В. Інформаційна відкритість влади як принцип діяльності органів державної 

влади: дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Н.В. Крук. – Одеса, 2014. – 178 с. 

7. Недбай В. В. Сучасні політичні комунікації: медійно-технологічний аспект: 

монографія / В. Н. Недбай. – Одеса : Фенікс, 2009. – 326 с. 

8. Профессор из Донецка: молчаливое большинство Донбасса в сторонников «ДНР» 

превратили украинские СМИ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://obozrevatel.com/politics/82907 

9. Федотченко Ю. И. Социальные сети: вчера наступает сегодня / Ю. И. Федотченко 

// Реклама. Теория и практика. – 2010. – № 2. – C. 34. 

 

 

УДК 321.7:[070+654.19] 

Прохоров М. Г. 

 

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ БАЗИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗМІ ПОЛЬЩІ  

ЯК СКЛАДНИКА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Розглянуто основні етапи формування правової бази ЗМІ, створення нової 

системи медіа-регулювання Польщі як найбільш успішної постсоціалістичної держави 

перехідного періоду, трансформацію медіа-системи від державної до системи 

громадянського суспільства. Показано взаємозв’язок процесів формування правової 

бази функціонування ЗМІ, громадянського суспільства та євроінтеграції в Польщі. 

Констатовано, що законодавча база відповідає міжнародним та європейським 

стандартам, забезпечує сприятливу основу для функціонування вільних і незалежних 

ЗМІ як складника громадянського суспільства та формування активних громадян з 

відповідним демократичному ладу типом політичної культури. 

Ключові слова: правова база, ЗМІ, громадянське суспільство, Польща. 

 

Прохоров Н. Г. Формирование правовой базы функционирования СМИ Польши как 

составляющей гражданского общества. 

Рассмотрены основные этапы формирования правовой базы СМИ, создание новой 

системы медиа-регулирования Польши как наиболее успешного 

постсоциалистического государства переходного периода, трансформацию медиа-

системы от государственной к системе гражданского общества. Показана 

взаимосвязь процессов формирования правовой базы функционирования СМИ, 

гражданского общества и евроинтеграции в Польше. Констатировано, что 

законодательная база соответствует международным и европейским стандартам, 

обеспечивает благоприятную основу для функционирования свободных и независимых 

СМИ как составляющей гражданского общества и формирования активных граждан 

с соответствующим демократическому обществу типом политической культуры. 

Ключевые слова: правовая база, СМИ, гражданское общество, Польша. 
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Prokhorov M. G. Forming of the legal framework of the media as a component of civil 

society in Poland. 

The article reveals the main formation stages of legal base media, a new system of media 

regulation Poland as the most successful post-socialist countries in transition period, the 

transformation of the media system from the state system to civil society: 1) abolition the laws 

controls publication and sights, power-subordinate publishers cancellation relevant 

authorities; 2) amendments or new laws regulating the activities of publications, radio, 

television, in accordance with international law, European standards according to the 

Copenhagen criteria; 3) harmonization the laws in Poland and the EU, particularly with 

regard to copyright protection, communications and television. 

The correlation of the formation of the media legal framework, civil society and 

European integration in Poland, the basic directions of legislative regulation of the European 

Union media transparency and pluralism of the media, mechanisms and procedures for 

licensing of broadcasting transfrontier television, development of public broadcasting are 

ascertained in the article. It is shown that the media in Poland were both subject and object of 

communication with the state, civil society, some of them are a direct component of civil 

society, and some indirectly contribute to its formation. 

Compliance criteria considered various types of ownership of the media as an indicator 

of pluralism of the media and, consequently, of the freedom of the media, the regulation of the 

National Council for Radio and Television, the legal framework of institutional support public 

media. It is noted that the legal framework complies with international and European 

standards, provides a favourable basis for the functioning of free and independent media as a 

component of civil society. 

Key words: legal framework, media, civil society, Poland. 

 

При переході від соціалізму до капіталізму серед держав колишнього 

соціалістичного табору Польща відігравала «авангардну роль». Реформування 

політичної системи та модернізація польського суспільства здійснювалися паралельно 

та більш успішно в порівнянні з іншими країнами Центральної та Східної Європи. 

Якісні зміни в польських ЗМІ активізували зворотній зв’язок громадськості та 

політичної системи і створили передумови зміцнення та розвитку громадянського 

суспільства, демократичної держави, сприяли створенню реальної багатопартійності. Ці 

процеси, кореговані євроінтеграційними прагненнями Польщі, набули незворотного 

напряму розвитку, насамперед внаслідок успішного та швидкого законодавчого 

забезпечення функціонування ЗМІ. Вивчення цього досвіду є надзвичайно корисним 

для інших перехідних держав. 

Проблеми функціонування медіа та їх роль у суспільстві користуються постійною 

увагою науковців (Ф. Касмір, Дж. Курран, Т. Гобан-Класс, Т. Воронцова-Хетч, 

Л. Євсеєва, В. Кляйнвахтер, Г. Копер, Дж. Куррі, М. Олбрайт). Найбільше уваги 

проблемам ЗМІ Польщі приділяли польські вчені: Т. Мєльчарек, К. Камінська, 

К. Якубович, Р. Філас, М. Гєруля, С. Єнджеєвські, К. Михальські, Я. Свідерські, 

Ю. Браун, Р. Хрущак, К. Докторович. Українські дослідники вивчали трансформаційні 

процеси щодо преси в Україні та Польщі (Ц. Войцех), створення польської моделі 

суспільного телебачення (О. Звоздецька, В. Гатрич), державне регулювання 

аудіовізуальних засобів масової комунікації (Ю. Палагнюк), взаємовідносини 

громадянського суспільства, держави та ЗМІ (Д. Дуцик), правові системи Польщі та 

України в 1990-х роках (В. Цісик). Проте узагальнення правової бази функціонування 

ЗМІ Польщі в контексті формування громадянського суспільства як певного зразка для 

модернізації українського суспільства поки що немає, це й актуалізувало звернення до 

заявленої проблеми. 
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Мета статті – показати взаємозв’язок процесів формування правової бази 

функціонування ЗМІ, громадянського суспільства та євроінтеграції в Польщі. 

Перехід від соціалістичної моделі функціонування ЗМІ до ринкової в період 

постсоціалістичної трансформації Польщі був здійснений через зміну правової системи 

щодо ЗМІ та її використання владними інститутами з метою обмеження їх свободи 

функціонування, що створило нову систему медіа-регулювання. У цьому процесі 

Е. Мілтон виокремлює дві фази: спочатку просте зруйнування комуністичної 

структури, а потім поступове розроблення нового закону про медіа-організації [11, 

c. 15], яке супроводжується надмірною політизацією процесу демократизації ЗМІ. При 

цьому структуру трансформації медіа визначають три взаємопов’язані фактори, що 

охоплюють сфери власності, регулювання та контролю. Зауважимо, що ЗМІ 

виступають одночасно і суб’єктом, і об’єктом комунікації з державою, з громадянським 

суспільством, деякі з них є безпосереднім складником громадянського суспільства, а 

деякі сприяють його формуванню опосередковано, про що йшлося в попередніх 

публікаціях автора [1]. 

Правова база функціонування ЗМІ як складника громадянського суспільства 

Польщі базується, насамперед, на ст. 19 Загальної декларації прав людини 1948 р., 

ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. і особливо ст. 10 

Європейської конвенції з прав людини та основних свобод 1950 р. (ЄКПЛ), яка 

гарантує свободу висловлювань та інформації, приєднання до якої та її неухильна 

реалізація є невід’ємною умовою процесу євроінтеграції як Польщі, так і інших держав. 

Рівень свободи мас-медіа є одним із головних критеріїв розвиненості демократії, 

громадянського суспільства, правової держави та служить для оцінки готовності країни 

приєднатися до європейських цінностей. Польща підписала ЄКПЛ 26 листопада 

1991 р., а з моменту ратифікації 19 січня 1993 р. повинна була не тільки її 

дотримуватися, а й запроваджувати в національне законодавство. У цьому їй всіляко 

допомагали численні американські та європейські міжнародні організації як урядові, 

так і неурядові, що в підсумку не зашкодило загальному процесу демократизації. Хоча 

певний відбір рекомендацій усе ж відбувався, оскільки європейське інформаційне 

суспільство суттєво відрізняється від американського, а завдання Польщі полягало у 

приєднанні саме до європейського медіа-середовища. 

Нова конституція Польщі, ухвалена на засіданні сейму 2 квітня 1997 р., 

проголосила свободу всіх ЗМІ (ст. 14), право громадян висловлювати свої погляди, 

одержувати та поширювати інформацію, заборонила цензуру (ст. 54). Щодо 

ліцензування передбачено подвійний режим: 1) заборонено ліцензування друкованих 

видань (преси); 2) передбачено ліцензування радіо та телебачення (ст. 54), гарантовано 

доступ до інформації про діяльність публічних органів влади (ст. 61). Окремий 

підрозділ присвячено Національній раді з телерадіомовлення (ст. 213–215), покликаній 

гарантувати свободу слова, право на інформацію і громадський інтерес до радіо і 

телебачення. Її склад формують сейм, сенат та президент республіки. Фіксація цих прав 

безпосередньо сприяла активізації громадського контролю органів влади та місцевого 

самоврядування через ЗМІ та формуванню громадянського суспільства. 

З початку нового тисячоліття забезпечення інтересів, прав і свобод громадян ЄС 

вийшло на новий рівень, що знайшло відображення в Хартії основних прав 

Європейського Союзу 2000 р. в редакції 2007 р. (Хартії) [2], яка після вступу Польщі до 

ЄС стала частиною національного законодавства. Захист основних європейських 

цінностей, таких, як людська гідність, свобода особи, рівність, солідарність має 

здійснюватися також через плюралізм ЗМІ та реалізацію права на інформацію і свободу 

вираження думки, закріпленого в ст. 11 гл. 2 «Свободи Хартії». Захист плюралізму ЗМІ 

ЄС вважає своїм неухильним обов’язком, оскільки він має вирішальне значення для 
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демократизації країн-членів, про що йшлося ще в Зеленій книзі «Плюралізм та 

концентрація ЗМІ на внутрішньому ринку: оцінка потреби в діяльності Спільноти» [6], 

опублікованій 1992 р. Європейською комісією. З 2005 р. цей напрям визначено у якості 

політичного пріоритету організації, особливо на транснаціональному рівні. Проте 

ст. 21 (4) Європейського закону про конкуренцію [3] дозволяє державам-членам у разі 

необхідності застосовувати додаткові заходи для захисту плюралізму в ЗМІ. В 

узагальненому вигляді всі аспекти права на інформацію та свободи преси викладено в 

Європейській хартії про свободу преси 2009 р. [17], яка проголошує, що уряди всіх 

країн повинні підтримувати, захищати, поважати пресу, свобода якої «життєво 

необхідна для демократичного суспільства», її різноманітність, політичні та культурні 

місії (ст. 1); журналісти і громадськість повинні мати вільний доступ до всіх 

національних і зарубіжних ЗМІ та джерел інформації (ст. 8–9), адже вільні ЗМІ не 

можуть процвітати в недемократичній країні. 

У директиві «Телебачення без кордонів» («Television Without Frontiers») від 

3 жовтня 1989 р. поміж встановлених мінімальних стандартів мовників міститься дозвіл 

державам-членам ввести суворіші правила для телевізійних компаній, які знаходяться 

під їх юрисдикцією, в тому числі щодо заходів, які стосуються «необхідності 

збереження плюралізму в інформаційному суспільстві та засобах масової інформації» 

[16]. Статті 4–6 покликані полегшити циркуляцію аудіовізуальних творів і підтримати 

незалежних виробників. 

Європейська конвенція «Про транскордонне телебачення» 1989 р. у редакції 

2002 р. [5] конкретизує умови функціонування ЗМІ, які сприяють формуванню 

громадянського суспільства, забезпечивши відкритість інформації про телемовника, а 

саме ім’я або найменування, місцеперебування і статус телемовника, ім’я юридичного 

представника, склад капіталу, характер, мету і порядок фінансування програм, які 

телемовник надає або має намір надавати (ст. 2); достовірність відображення фактів і 

подій у новинах і вільне формування думок (ст. 3); ефективне право на відповідь 

фізичної чи юридичної особи або на пошук інших правових чи адміністративних 

засобів захисту, що стосуються програм (ст. 8); доступ населення до інформації щодо 

подій, які становлять особливий інтерес для громадськості шляхом прямої трансляції 

чи подальшого їх висвітлення(ст. 9, 9-біс). 

Важливе значення для формування політичної культури учасницького типу як 

найбільш відповідного сучасному громадянському суспільству мала рекомендація 1407 

(1999) Парламентської асамблеї Ради Європи «Засоби масової інформації та 

демократична культура» 1999 р. [13], в якій зазначалося, що ЗМІ повинні бути не тільки 

вільними, плюралістичними і незалежними, а й чесними, соціально відповідальними та 

користуватися широкою довірою населення. У свою чергу, постійна інтенсивна 

комунікація сприяє підвищенню не тільки інформаційного рівня громадян, а й їх 

кваліфікаційних можливостей приймати рішення чи впливати на процеси прийняття 

рішень. Одним із способів досягнення такого результату є громадське мовлення, яке 

традиційно вважають надійною гарантією, що всі сегменти громадянського 

суспільства, у тому числі різних меншин, будуть забезпечені інформаційними, 

освітніми, культурними, розважальними програмами, які водночас будуть 

безсторонніми, різноманітними, вільними від урядового чи партійного втручання. 

Про важливу роль суспільного мовлення у забезпеченні плюралізму ЗМІ зазначено 

в Протоколі про систему громадського мовлення для держав-членів Амстердамського 

договору 1997 р. [18]. Загалом інституціями ЄС здійснюються різноманітні заходи на 

різних рівнях, які зводяться до регулювання прав власності на ЗМІ, статусу 

комерційного і громадського мовлення, редакційної свободи, (економічного) становища 

журналістів, їхньої фахової підготовки тощо. 
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Одним із головних критеріїв віднесення ЗМІ до громадянського суспільства є їх 

приватний чи неприбутковий характер, а їх плюралізм залежить від правових засад 

медіа-власності. Ще в законі Польщі «Про друк» від 26 січня 1984 р. [23] визначено 

коло суб’єктів, які мають право на ведення видавничої діяльності (ст. 8). Зняття 

обмежень, пов’язаних з виданням періодики, призвело до того, що кількість суб’єктів-

видавців місцевої преси істотно збільшилася. Найбільш значною зміною було надання 

фізичним особам, приватним фірмам з різноманітним організаційно-правовим 

статусом, а також недержавним організаціям та установам, громадським організаціям 

можливості виступати в якості видавців газет і журналів. Тим самим держава сприяла 

розвитку незалежних друкованих органів [8], які в свою чергу ставали своєрідними 

«агентами» громадянського суспільства. Сприяли цьому скасування закону «Про 

контроль публікацій і видовищ» [20], ліквідація відповідних органів і внесення 11 

квітня 1990 р. змін до закону «Про друк» Але закон «Про польські агентства преси» 

було прийнято через тривалий час – 31 липня 1997 р. [19]. 

До початку демократичних перетворень електронні медіа Польщі також були під 

монополістичним контролем Польської об’єднаної робітничої партії, а тому зміна 

законодавства щодо їх функціонування була важливим кроком на шляху 

демократизації. Нагадаємо, від 1951 р. телебачення та радіо були підпорядковані 

Комісії з питань радіо та телебачення та діяли на основі закону «Про радіо та 

телебачення», прийнятому ще 1960 р. Проте з кінця 1980-х років саме на цьому 

шляху виникло багато проблем, викликаних прагненням забезпечити політичний 

контроль і вплив на діяльність телебачення та радіо, що нерідко супроводжувалося 

порушенням їх свободи, аргументованим необхідністю захисту польської 

національної культури, особливостями «польського національного характеру», тісно 

пов’язаного з католицизмом. Через домовленості між римо-католицькою церквою та 

урядом Польщі закон «Про відносини між державою та церквою в Республіці 

Польща» від 17 травня 1989 р. [21] дозволяв полегшений доступ церкви до ЗМІ. 

Порівняно з друкованим сектором медіа, процес трансформації аудіовізуального 

сектору проходив набагато повільніше та складніше внаслідок наступних причин: 

втручання окремих політиків, політичних груп та інших осіб у формулювання змісту 

законів; неузгодженості та протиріччя між парламентом, сенатом та президентом 

відносно проектів закону щодо діяльності радіо та телебачення у країні. Так, 

головним дискусійним питанням між різними політичними силами та церквою було 

те, чи включати до закону положення про повагу до християнських цінностей у радіо 

та телемовленні. Ця норма, яка усе-таки була законодавчо закріплена 1992 р., 

неодноразово критикувалася не тільки політиками, а й медіа-дослідниками як така, 

що загрожує реалізації права на свободу висловлювання на польському радіо і 

телебаченні. Урешті-решт це положення вилучили з закону незважаючи на думку 

тих, які вважали, що дотримання християнських цінностей на радіо та телебаченні 

нікому не загрожує. Проте залишається незмінним загальновідомий факт, що римо-

католицька церква розробила комунікаційну доктрину для польських ЗМІ на початку 

1990-х років та відіграла значну роль у формуванні аудіовізуального сектору на 

засадах демократичних принципів, хоча й втратила міцні позиції в друкованому 

секторі ЗМІ. 

Діяльність електронних медіа в країні регулюють наступні закони Республіки 

Польща: «Про радіо та телебачення» (1992 р.) зі змінами та доповненнями від 1995 р., 

2001 р., 2004 р., а також «Про пошту та телекомунікації (1990 р.), «Про авторські 

права» (1993 р.), «Про комунікації» (1990 р.). Ще 1994 р. Республіка Польща підписала 

Європейську Конвенцію «Телебачення без кордонів» та згодом внесла відповідні 

поправки до національного законодавства. 
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Про формування громадянського суспільства свідчить дотримання критерію 

різноманітних видів власності на мас-медіа, оскільки «розмаїття медіа-ринку» виступає 

одним з індикаторів плюралізму поглядів у ЗМІ та, відповідно, рівня свободи ЗМІ [10, 

с. 2] і сприяє створенню демократичної медіа-моделі на основі прикладу країн-членів 

Європейського Союзу. Тому важливими кроками політичної влади Польщі на шляху до 

медіа-диверсифікації та плюралізму став процес медіа-приватизації, поява нових форм 

власності на ЗМІ, фундамент яких був закладений законом «Про комерціалізацію та 

приватизацію» 1996 р. [25]. Функціонування медіа в демократичній моделі не 

передбачає державну власність на ЗМІ, особливо на аудіовізуальні. К. Спаркс та 

А. Рідінг підкреслюють, що головне завдання впровадження плюралізму думок у мас-

медіа в перехідний період досягалося повсякчас за допомогою їх приватизації [15, 

c. 38], а трансформація медіа-системи від державної до системи громадянського 

суспільства розумілася в значенні приватного бізнесу [15, c. 48]. У Польщі колишні 

державні медіа стали не лише комерційними в результаті приватизації, а й 

громадськими ЗМІ. Тобто їм було надано автономію від держави щодо контексту 

програм та прийняття на роботу журналістів [4, c. 139]. Але сам перехід від державних 

до громадських медіа був більш ускладнений, ніж очікувалося. Наразі у Польщі 

створено «дуальну медіа-систему» з діяльністю на ринку як громадських, так і 

комерційних медіа. Особливістю приватизації в Республіці Польща дослідники 

вважають перехід багатьох друкованих ЗМІ та деяких радіостанцій у власність членів 

партії «Солідарність» та вагомий контроль на ринку аудіовізуальних мас-медіа римо-

католицької церкви, особливо «Радіо Марія» («Radio Maryja»), які безсумнівно 

впливали на громадську думку. 

На початку постсоціалістичних трансформацій колишні державні радіо та 

телевізійні станції були перетворені на громадські ЗМІ із фінансуванням як за 

допомогою державних дотацій, так і ліцензійної плати, хоча пізніше державні дотації 

було скасовано. У процесі надання ліцензій у Польщі рада оцінює заявника на 

отримання ліцензії за різними категоріями перш ніж надати право на мовлення. 

Наприклад, увага приділяється типу програм, що плануються, економічній 

стабільності, фінансовим можливостям, кількості програм власного виробництва 

тощо. Важливим є те, що рада зобов’язана оцінювати загальну позицію заявника в 

межах медіа-ринку, відмовляючи в наданні ліцензії тому заявнику, який має 

домінуючу позицію. Таким чином, процедура надання та відміни ліцензій на 

мовлення в країні забезпечує обмеження концентрації власності  в Польщі. 

Б. Клімкевич зауважує, що в Польщі встановлені специфічні правила для сектору 

електронних ЗМІ, додаткові до тих, які сформувалися для конкурентного права. Вони 

частково паралельні, а частково доповнюють одне одного [15, c.  10]. За 

класифікацією дослідниці, норми проти концентрації медіа мають спеціальні правові 

особливості з метою обмеження «горизонтальної медіа-концентрації» (у межах 

одного сектору діяльності, наприклад, радіо та телебачення). У той же час 

«діагональна медіа-концентрація» (інтеграційна власність і капітал поміж різних 

секторів медіа) не обмежена в Польщі. Також не регулюється в Польщі і 

«вертикальна медіа-концентрація», що означає інтеграційну власність та капітал 

поміж різних секторів ЗМІ у постачанні медіа-продукту [10, c. 11]. 

Для забезпечення різноманітних поглядів на медіа-ринку, 

конкурентоспроможності приватних медіа перед державними, доступу неупередженої 

інформації ззовні в країну важливе значення має регулювання іноземної власності на 

мас-медіа, особливо зважаючи на націоналістичні тенденції проти закордонного 

капіталу на ЗМІ в Польщі. Нерідко прихід закордонного капіталу на національний 

ринок розглядають як «міжнародний тиск», загрозу національній та культурній 
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ідентичності нації [14]. До 2004 р. частка зарубіжного капіталу в електронних медіа 

Польщі складала не більше 33 %, пізніше лібералізацію аудіовізуального ринку 

забезпечувала частка 49 %. 

Як відомо, Польща стала однією з перших країн постсоціалістичної трансформації, 

яка запровадила громадські мас-медіа замість державних. Їх було створено 1992 р. на 

основі закону «Про радіо та телебачення» (четвертий розділ) [24]. Громадські медіа в 

Польщі за правовим статусом визначаються як «корпорація» (об’єднане акціонерне 

товариство), а її унікальним акціонером є держава, представлена міністром фінансів 

[12, c. 46] на зборах акціонерів (ст. 26). 

Діяльність і комерційних, і громадських медіа в Республіці Польща регулює 

Національна рада з питань радіо та телебачення, яка являє собою «державну владу, 

компетентну в питаннях радіо та телебачення» (ст. 5). У процедурі її формування 

знайшли відображення принципи розподілу влад, демократичності, ротації, 

періодичності, наступності. Національна рада призначає наглядову раду громадських 

медіа та програмні ради громадських радіо та телебачення, завдання яких полягає в 

представництві громадського інтересу у створенні програм громадських медіа. 

К. Якубович вважає, що інституційне забезпечення громадських медіа було розроблено 

таким чином, щоб забезпечити як їхню незалежність, так і можливість виконувати свої 

обов’язки громадських ЗМІ [7, c. 220]. Але ця створена система перебуває під 

постійним впливом правлячих еліт. Проте, на думку А. Манджіу-Піппіді, вплив на 

управління громадськими мас-медіа в Польщі може здійснюватися політичною 

більшістю в країні [12, c. 46]. А от І. Камінські переконаний, що призначення складу 

ради громадських медіа на національному та регіональному рівні перетворилося на 

занадто політизований процес, який заснований повністю та виключно на політичній 

арифметиці в Польщі [9, c. 79]. 

Сприяє формуванню громадянського суспільства і можливість різних благодійних 

і волонтерських громадських організацій засновувати власні ЗМІ та висвітлювати їх 

діяльність відповідно до закону «Про суспільно-корисну та волонтерську діяльність» 

від 29 травня 2003 р. [22]. 

Отже, у Польщі зміни суспільно-політичної системи супроводжувалися зміною 

правової бази функціонування польських ЗМІ, яка проходила в декілька етапів: 

1) скасування законів про контроль публікацій і видовищ, владно-підпорядкованих 

видавництв, скасування державної монополії на поширення періодики; 2) внесення змін 

чи прийняття нових законів, які регулюють діяльність друкованих органів, радіо, 

телебачення у відповідності з міжнародно-правовими, європейськими нормами 

відповідно до Копенгагенських критеріїв; 3) гармонізація законодавства Республіки 

Польщі та ЄС, особливо щодо охорони авторських прав, комунікації і телебачення. При 

цьому порівняння головних аспектів європейського та польського регулювання ЗМІ 

вказує на те, що перед вступом до ЄС лише деякі національні положення права 

потребували внесення поправок для гармонізації з європейськими стандартами. 

Загалом взаємини між політичною та медійною системами визначають панівна 

ідеологія, медійна ідеологія, правова база функціонування друкованих органів була 

змінена швидше, ніж щодо радіо та телебачення. Спочатку слабо узгоджені між собою 

правові акти Польщі щодо ЗМІ з часом під впливом європейських міжнародних 

організацій перетворилися на системну законодавчу базу, яка відповідає міжнародним 

та європейським стандартам у цій сфері та забезпечує сприятливу основу для 

функціонування вільної і незалежної преси як складника громадянського суспільства та 

формування активних громадян з відповідним демократичному ладу типом політичної 

культури. Подальшого вивчення потребує проблема правового регулювання 

конвергентних та локальних медіа. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПАРТІЙНОЇ СТРУКТУРИ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 

У статті описуються основні засади функціонування Європейського парламенту 

як законодавчого органу Європейського Союзу. Зосереджується увага на партійній 

структурі Європейського парламенту, яка сформувалась після виборів 2014 року. 

Детально розглядаються групи політичних партій, визначаються особливості їхніх 

політичних переконань, аналізується вплив діяльності партійних груп на політику 

Європейського Союзу та на міжнародній арені загалом. 

Ключові слова: Європейський парламент, Європейський Союз, законодавчий орган, 

вибори, партії, групи політичних партій, міжпартійне співробітництво. 

 

Вархов Г. В. Особенности партийной структуры Европейского парламента. 

В статье описываются основные принципы функционирования Европейского 

парламента как законодательного органа Европейского Союза. Концентрируется внимание 

на партийной структуре Европейского парламента, которая сформировалась после выборов 

2014 года. Подробно рассматриваются группы политических партий, определяются 

особенности их политических убеждений, анализируется влияние деятельности партийных 

групп на политику Европейского Союза и на международной арене в целом. 

Ключевые слова: Европейский парламент, Европейский Союз, законодательный орган, 

выборы, партии, группы политических партий, междупартийное сотрудничество. 

 

 

Varhov G. V. Party structure of the European Parliament. 

The article describes the basic principles of the European Parliament operation as a 

legislative body of the European Union. It focuses on the structure of parties of the European 

Parliament which was formed after the 2014 elections. The details of the groups of political 

parties, the peculiarities of their political beliefs are studied. The influence of party groups in 

the policy of the European Union and in the international arena as a whole is analysed. 

The author of the study determined that there are the following groups of political 

parties that are organized based on their ideological commonality in the European 

Parliament: the European People’s Party, the Progressive Alliance of Socialists and 

Democrats, the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, the Greens – European Free 

Alliance, the European Conservatives and Reformists, the European United Left / Nordic 

Green Left, the Europe of Freedom and Democracy.  

It is determined that the legislature of the European Union is formed by the centre-right 

politicians uniting Christian democratic, conservative parties; social democrats which 

include all the leading socialist, social democratic and labour national European parties; 

liberals – representatives of liberal parties and centrist direction; left-wing politicians – 
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combine extreme left socialist and communist parties; green and regionalist parties – 

combining national parties of ecologists and regionalists; Eurosceptic and far-right parties – 

include European nationalist parties and the parties of anti-European orientation. 

Today there are parties of almost all the ideological spectrum presented in the European 

Parliament. It is worth noting that there is the trend towards the formation of political parties 

of the green wing in Europe, i.e. ecological parties, the part of sceptical and right populist 

politicians increases too as they are popular in many countries. 

Key words: European Parliament, European Union, legislature, elections, parties, group 

of political parties, cross-party cooperation. 

 

На законодавчому рівні закріплено, що стратегічним курсом державної політики 

України є вступ до Європейського Союзу. Європейський парламент 16 вересня 2014 р. 

ратифікував Угоду про асоціацію, у зв’язку з чим відносини між Україною та 

Європейським Союзом перейшли в якісно новий формат, який базується на принципах 

політичної асоціації та економічної інтеграції.  

З огляду на поступове зближення з Європейським Союзом, актуальним є 

дослідження партійно-ідеологічної структури Європейського парламенту, основних 

засад функціонування груп політичних партій, правових засад виборів, аналіз їх 

результатів, що дозволить сприяти формуванню оптимального для європейської 

інтеграції та наближеного до європейських стандартів іміджу нашої держави.  

Крім зазначеного, значний потенціал має співробітництво з політичними партіями 

Європейського парламенту, оскільки у сучасному суспільстві роль партій є однією з 

головних у вирішенні важливих питань, формуванні політичного курсу країни, 

визначенні зовнішньої політики та геостратегії. Перспективи тіснішої міжпартійної 

співпраці можуть відкрити членство у європартіях. 

Об’єктом даного дослідження є Європейський парламент як законодавчий орган 

Європейського Союзу. 

Предметом дослідження є партійна структуризація Європейського парламенту.  

Мета статті – дослідження партійно-ідеологічної структури Європейського 

парламенту, аналіз впливу груп політичних партій на політику Європейського Союзу.  

Провідними зарубіжними фахівцями у галузі дослідження партій на 

європейському рівні є Ф. Аттіна, Л. Барді, Д. Генлі, П. Дельвіт, Т. Дітц, К. Доргет, К.-

М. Йохансон, К. Кік, Р. Ладрех, К. Лорд, П. Магнет, О .Нідермаєр, С. Хікс, Ю. Шмідт 

В українській політологічній науці вивченню партійно-ідеологічної структуризації 

Європейського парламенту присвячено мало уваги. Окремі аспекти досліджуваної 

проблеми можна знайти в працях В. Воронкова, Л. Гонюкова, О. Дергачова, Т. Джиги, 

Е. Донова, А. Камінського, А. Колодій, А. Круглашова, В. Малярчука, М. Обушного, 

М. Примуша, А. Романюка, Ю. Шведи.  

Протягом останніх 20 років Європейський парламент перетворився з 

консультативного органу на повноцінного учасника законодавчого процесу 

Європейського Союзу, який поряд з такими інституціями, як Європейська Комісія та 

Рада ЄС, є одним з ключових органів влади на європейському просторі. Він – єдина 

інституція, яка, будучи обрана на прямих виборах у державах-членах євроспільноти, 

забезпечує безпосередній зв’язок громадян та процесу прийняття рішень на рівні 

Європейського Союзу. Європейський парламент є також єдиним органом, де діяльність 

та конкуренція політичних партій має безпосередній характер [9, с. 280].  

З часу заснування Європейського парламенту його позиції в системі керівних 

органів Європейського Союзу зазнали істотного зміцнення. Із набуттям чинності 

Лісабонського договору у 2009 р. повноваження законодавчого органу розширились до 

повноважень Ради Міністрів Європейського Союзу. На сьогодні ухвалення більшості 
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рішень у сфері зовнішньої політики потребує участі Європейського парламенту [8]. До 

складу Європейського парламенту восьмого скликання (2014–2019 рр.) входить 751 

депутат з усіх 28 країн Європейського Союзу. 

Об’єднання ідеологічно близьких політичних сил Європейського парламенту у 

формалізовані політичні групи є обов’язковою передумовою для інтеграції і важливим 

елементом діяльності законодавчого органу Європейського Союзу. Такі об’єднання 

отримали назву груп політичних партій Європейського парламенту. 

У процесі політичної структуризації Європейського парламенту об’єднання 

національних партій в європейські політичні групи відбувалося за принципом 

ідеологічної близькості. Посилення ролі Європарламенту в законодавчому процесі та 

політичному житті Європейського Союзу сприяло тому, що політичні групи ставали 

більш консолідованими, а конкуренція між ними зростала [11]. 

На сьогоднішній день у Європейському парламенті восьмого скликання (2014–

2019 рр.) представлено понад 70 національних політичних партій, які об’єднані у сім 

багатонаціональних політичних фракцій і групу депутатів поза фракціями: 

- група Європейської народної партії; 

- група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів в Європарламенті; 

- група Альянсу лібералів і демократів за Європу; 

- група «Зелені / Вільний європейський альянс»; 

- Європейські консерватори і реформатори; 

- Європа свободи і прямої демократії; 

- група «Європейські об’єднані ліві – Нордичні зелені ліві»; 

- група незалежних депутатів [11]. 

Розглянемо детальніше кожну із політичних груп в Європейському парламенті. 

Група Європейської народної партії (Європейські демократи) – ЄНП (фр. «Parti Populaire 

Européen», PPE, англ. «European People's Party», EPP) – об’єднана європейська політична партія, 

котра включає окремі національні християнсько-демократичні та консервативно-буржуазні 

партії. Чисельно найбільше загальноєвропейське партійне об’єднання – 221 депутат. 

Група ЄНП є першою в історії наднаціональною політичною партією, утвореною 

на європейському рівні. Вона має також найсильніше представництво в Раді 

Європейського Союзу. Депутати ЄНП спільно прагнуть до створення більш 

конкурентної і демократичної Європи, ближчої її громадянам, а також до побудови 

суспільної ринкової економіки. 

Як найбільша політична група в Європейському парламенті, де несоціалістичні 

партії мають переважну більшість, ЄНП має найбільший вплив на формування порядку 

денного засідань парламенту з-поміж інших груп, а також на результати голосування в 

основних питаннях. Її сильну позицію підтверджує те, що з 1999 р. група ЄНП має 

найбільший відсоток проголосованих проектів на щомісячних пленарних сесіях 

Європейського парламенту [1]. 

Група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів – «С&Д» (англ. «Progressive 

Alliance of Socialists and Democrats», S&D) – політична фракція в Європейському 

парламенті партії європейських соціалістів та їх союзників – соціал-демократичної 

партії, а також друга за величиною фракція. До її складу входить 191 депутат.  

Партія Європейських соціалістів, починаючи з 1979 р., займала основну позицію в 

Європейському парламенті й відіграла ключову роль у становленні політичної системи 

та розвитку Європейської Спільноти загалом. 

Боротьба за суспільну справедливість, лідерство в питаннях економічного 

зцілення, реформа фінансових ринків, боротьба зі змінами клімату, боротьба за рівність 

і творення сильнішої і більш демократичної Європи – це програма Прогресивного 

альянсу соціалістів і демократів у Європарламенті [2]. 
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Європейські консерватори і реформатори – ЄКР (англ. «European Conservatives and 

Reformists», ECR) – група, створена після виборів до Європейського парламенту в 2009 р. 

консервативними партіями. Налічує 70 євродепутатів і є третьою за величиною фракцією. 

Програма Європейських консерваторів і реформаторів базується на Празькій 

декларації, яка проголошує такі цінності, як свобода одиниці, підтримка вільного ринку 

та інше [7]. 

Група Альянсу лібералів і демократів за Європу – АЛДЄ (англ. «Alliance of 

Liberals and Democrats for Europe», фр. «Alliance des Démocrates et des Libéraux pour 

l'Europe», ALDE) – це наднаціональне об’єднання, утворене в 2004 р. за ініціативою 

двох європейських політичних угруповань: Партії європейських лібералів, демократів і 

реформаторів та утвореної після європейських виборів Європейської демократичної 

партії. 

Починаючи з 2004 р., АЛДЄ була третьою за величиною політичною групою в 

Європейському парламенті. Однак після виборів 2014 р. до неї увійшло 67 депутатів, 

таким чином, вона поступилась на 3 європарламентарі Європейським консерваторам і 

реформаторам [3]. 

Група «Європейські об’єднані ліві – Нордичні зелені ліві» – ЄОЛ/ЛЗС (англ. 

«European United Left – Nordic Green Left», GUE / NGL) – політична фракція, яка 

об’єднує європейські комуністичні, соціалістичні та екосоціалістичні партії. Члени 

належать до двох європейських партій: Європейської партії лівих та Альянсу 

нордичних зелених лівих. Група налічує 52 депутати [5]. 

Група «Зелені / Вільний європейський альянс» – Зелені / ЄВА («Zieloni / WSE», 

англ. «Greens / European Free Alliance», «Greens / EFA») – фракція складається з 

представників двох політичних груп: Партії зелених країн Європейського Союзу, 

об’єднаних в Європейській партії зелених, та Вільного європейського альянсу, який 

репрезентує «народи без держав». Зелених / ЄВА можна визначити як угруповання 

лівоцентристське. Репрезентує їх в Європейському парламенті 50 євродепутатів [4].  

Європа свободи і прямої демократії – ЄСПД (англ. «Europe of Freedom and 

Democracy», EFD) – політична група в Європейському Парлементі VII скликання, 

утворена фактично 1 липня 2009 р. В Європейському парламенті восьмого скликання 

нараховує 48 депутатів. ЄСПД виникла після європейських виборів у зв’язку з 

розпадом двох існуючих до того часу груп – «Союзу за Європу націй» та «Незалежності 

і демократії». Об’єднала праві, консервативні і євроскептичні угруповання. Партії, що 

увійшли в групу, декларують неприхильність до Лісабонського трактату, явища 

нелегальної імміграції [6]. Однак, за останніми даними, 16 жовтня 2014 р. з фракції 

крайніх правих у Європейському парламенті вийшла європарламентар, представниця 

Латвії Іветта Григул. Вона заявила, що стане незалежним депутатом Європейського 

парламенту. Ця подія означає, що політична група «Європа свободи і прямої 

демократії» не може вважатись фракцією, оскільки тепер до неї входять представники 

менше, ніж восьми держав, а саме це є обов’язковою умовою для існування політичної 

групи в Європейському парламенті. Тому, якщо група «Європа свободи і прямої 

демократії» не вирішить цю проблему в короткий термін, вона буде ліквідованою. 
Згідно із результатами виборів до Європейського парламенту 2014 р. 

консервативна Європейська народна партія (ЄНП) на чолі з колишнім прем’єр-

міністром Люксембургу Жан-Клодом Юнкером здобула перемогу на виборах до 

Європейського парламенту і залишається провідною європейською політичною силою. 

ЄНП отримала 29,43 % голосів виборців. Така кількість голосів дає партії 221 місце у 

парламенті Європейського Союзу.  

На другому місці за кількістю голосів опинилася Європейська партія соціалістів. 

Групу очолює чинний голова Європейського парламенту німецький соціал-демократ 
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Мартін Шульц. За партію соціалістів проголосували 25,43 % виборців і вона отримала 

191 місце у парламенті. 

Третьою за чисельністю політичною силою в Європейському парламенті стають 

Європейські консерватори та реформатори. Група отримала 9,32 % голосів, що дало їй 

70 місць у законодавчому органі Європейського Союзу.  

Як бачимо, вибори 2014 р. суттєво не змінили розстановку політичних сил у 

Європарламенті. Як і в парламенті попереднього скликання, найпотужнішими залишаються 

група Європейської народної партії та група Європейської партії соціалістів. Однак, на 

відміну від сьомого скликання, третє місце займають не ліберали, а консерватори та 

реформатори. Справжній прорив продемонстрували ультраправі та євроскептики. 

Непередбачуваною подією для прихильників об’єднаної Європи стали результати 

виборів у Франції, де ультраправий «Національний фронт» під керівництвом Марін Ле 

Пен набрав 25 % голосів. Політична партія виступає за більшу самостійність держав-

членів та проти розширення Європейського Союзу. Перемогу «праві» здобули також в 

Австрії та Данії. Окрім цього, вони покращили показники у Греції, Великобританії, 

Італії. Партія незалежності Об’єднаного Королівства отримала 31 % голосів британців. 

Ця політична сила вступає проти європейської інтеграції, а також за вихід 

Великобританії з Європейського Союзу. Крім того, збільшиться кількість незалежних 

депутатів, які належать до правого крила, що може посилити табір євроскептиків [10]. 

Зазначимо, що групи політичних партій організовують і проводять координаційні 

наради та зустрічі керівників партій із представниками держав, з міністрами в окремих 

галузях. Такі зустрічі проводяться з метою вироблення членами партії єдиної стратегії у 

різних сферах політики Європейського Союзу. Окрім цього, депутати Європейського 

парламенту співпрацюють з єврокомісарами, які представляють політичні партії, що 

входять до складу їх політичних фракцій в Європейському парламенті. Це свідчить про 

те, що групи політичних партій формують як зовнішню, так і внутрішню політику 

Європейського парламенту, а також здійснюють значний вплив на прийняття рішень в 

інституціях Європейського Союзу. 

Досліджуючи партійну структуризацію Європейського парламенту, можна 

визначити, що до складу даної інституції входять організовані на основі ідеологічної 

спільності групи політичних партій. Для інтеграції та діяльності Європейського 

парламенту обов’язковим є об’єднання ідеологічно близьких політичних сил 

законодавчого органу Європейського Союзу у формалізовані політичні групи. 

Проведене дослідження свідчить, що законодавчий орган Європейського Союзу 

формують правоцентристи, які об’єднують християнсько-демократичні, консервативні 

партії; соціал-демократи, до яких входять усі провідні соціалістичні, соціал-

демократичні та лейбористські національні європейські партії; ліберали – представники 

партій ліберального і центристського спрямування; ліві – об’єднують крайні ліві 

соціалістичні та комуністичні партії; зелені та регіоналісти – поєднують національні 

партії екологістів та регіоналістів; євроскептики та крайні праві – включають 

європейські націоналістичні партії та партії антиєвропейського спрямування. 

Можна дійти до висновку, що на сьогодні в законодавчому органі Європейського 

Союзу функціонують політичні партії практично всього ідеологічного спектру. Також 

варто відзначити, що у Європі зростає тенденція до утворення партій «зеленого 

спрямування», тобто екологічних партій, зростає представництво євроскептиків і 

правих популістів, які користуються популярністю в багатьох країнах. 

Для просування інтересів України до Європейського Союзу необхідне подальше 

дослідження поляризації політичних сил Європейського парламенту, оскільки саме від 

теперішньої розстановки сил буде залежати зовнішня політика Європейського Союзу, 

зокрема його розширення.  
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УДК 352.075.2 

Шотурма Н. В. 

 

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ  

МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 

Розглянуто діяльність місцевих органів виконавчої влади у забезпеченні участі 

громадськості в реалізації інформаційної політики на регіональному рівні. Громадська 

участь може бути ефективною тільки тоді, коли озвучені громадянами проблеми 

починають вирішуватися з їх участю в процесі прийняття рішень. Автор розглядає 

основні форми впливу громадян, інститутів громадянського суспільства на процес 

реалізації інформаційної політики – такі, як направлення звернень та інформаційних 

запитів до органів влади, інформування громадськості, організація обговорень в 

засобах масової інформації. 



 170 

Ключові слова: інформація, інформаційна політика, громадянське суспільство, 

громадськість, органи державної влади. 

 

Шотурма Н. В. Участие общественности в информационной политике местных 

органов исполнительной власти. 

Рассмотрено деятельность местных органов исполнительной власти в 

обеспечении участия общественности в реализации информационной политики на 

региональном уровне. Общественное участие считается эффективным только тогда, 

когда озвученные гражданами проблемы начинают решаться с их участием в процессе 

принятия решений. Автор рассматривает главные формы воздействия граждан, 

институтов гражданского общества на процесс реализации информационной 

политики – такие, как направление обращений и информационных запросов в органы 

власти, информирование общественности, организация обсуждений в средствах 

массовой информации. 

Ключевые слова: информация, информационная политика, гражданское 

общество, общественность, органы государственной власти. 

 

Shoturma N. V. Public participation in the information policy of local authorities. 

The problem of involving of the public in decision-making and its implementation is 

quite relevant as the part of building of civil society. It is important for the development of an 

independent Ukrainian state to study the impact of public participation on the implementation 

of state information policy in the light of establishing of a dialogue between the public and 

government officials and functioning of the government. On one hand, the domestic legal 

framework provides citizens with a lot of mechanisms and tools for exercising the right to 

participate in the management of public affairs today. On the other hand, there is a question 

of citizens being able and willing to use these means in order to ensure that this participation 

is effective. The main forms and means of influencing people and institutions of civil society in 

the formation and implementation of public information policy are as follows: referral of 

appeals and requests for information to the authorities and their public servants; informing 

the public, organizing debates in the media, sociological surveys and monitoring of public 

opinion; conducting seminars, “round tables”, consultations with experts and interested 

groups; website; participating in the activities of advisory bodies. 

Consequently, to ensure the effective public participation in the information policy of 

local authorities, should consider the following aspects: the adoption of local normative acts 

aimed at specification of legal provisions on the implementation of mechanisms for public 

participation in information policy at the level of local authorities; maximum ensure the 

implementation of public awareness about the activities of local authorities; preferences an 

effective two-way communication between public administration in the region and the public 

through public consultation, online conferences, web forums, etc.; the effectiveness of public 

participation in the information policy of local authorities as a two-way process largely 

depends on the level of the administrative apparatus and its information management, as well 

as the possibility of real public influence on decisions taken by the authorities. 

Key words: information, information policy, civil society, the public, public authorities. 

 

Рівень участі громадськості в інформаційній політиці місцевих органів виконавчої 

влади як складової механізму реалізації одного з основоположних прав людини – права на 

отримання інформації – є індикатором дотримання високих демократичних стандартів 

громадянського суспільства, досконалості законодавства держави. Особливо актуальним 

це питання постає на регіональному і місцевому рівнях, оскільки саме на цих рівнях 

управлінські рішення стосуються прав та інтересів кожного громадянина безпосередньо.  
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У межах побудови громадянського суспільства проблема залучення 

громадськості до ухвалення і впровадження рішень є досить актуальною. 

Громадськість як суб’єкт впливу на формування і виконання органами державної 

влади їхніх соціальних завдань є невід’ємною складовою системи державного 

управління та незамінним фактором розвитку соціуму в умовах розбудови 

демократичної, соціальної, правової України [1; 4]. 

Вивчення впливу участі громадськості на реалізацію державної інформаційної 

політики крізь призму налагодження діалогу між громадськістю і владними 

структурами та функціонування інституту влади є важливим для розвитку незалежної 

Української держави [12, с. 164]. Налагодження діалогу між органами виконавчої влади 

та місцевого самоврядування і громадськістю, вплив громадської думки на прийняття 

державних рішень є тим елементом, що об’єднує державні структури та громадянське 

суспільство [13]. Тому вивчення характеру взаємозв’язку та механізму взаємодії 

інститутів громадянського суспільства і владних інституцій є вимогою часу, що 

відкриває потенційно багаті можливості для руху України до Європейського Союзу.  

Новизна одержаних результатів полягає в аналізі механізму забезпечення 

ефективної можливості громадськості реалізувати своє право на інформацію на рівні 

місцевих органів виконавчої влади та їх взаємодії. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її висновки можуть бути 

використані при розробці цільових програм сприяння розвитку громадянського 

суспільства і становлення системи місцевих органів виконавчої влади в Україні та 

інших програм реконструкції політичної системи, забезпечення реалізації прав людини, 

розробки Стратегії політичного та адміністративно-територіального розвитку 

українського суспільства. 

На сьогоднішній день діяльність державних органів виконавчої влади, науковців, 

засобів масової інформації та громадськості спрямована на всебічний розвиток системи 

участі громадян у процесі прийняття управлінських рішень.  

Дослідженню участі громадян у формуванні та реалізації державної політики 

присвячено чимало наукових робіт у галузі економічних, юридичних та політичних 

наук, соціології, філософії.  

Специфічні особливості розвитку сучасного державного інформаційного 

суспільства аналізують у своїх працях І. Арістова, В. Бебик, О. Вершинська, 

Н. Дмитренко, Р. Гакет, Я. Гонцяж, О. Гриценко, В. Дрешпак, О. Іваницька, Ю. Кобзар, 

Д. Корню, К. Крос, Дж. Лалл, М. Макаренко, Дж. Ньюман, Б. Потяник, Є. Прохоров, 

О. Свєтіков, І. Слісаренко, М. Шишкіна та ін.  

У дослідженні використовуються наукові доробки, спрямовані на створення 

ефективної системи участі громадськості в органах державного управління та місцевого 

самоврядування (О. Бебик, С. Блек, Т. Бутирська, Ю. Кальниш, В. Королько, 

В. Моїсеєв, Ю. Падафет, Г. Почепцов, Ю. Работа, Т. Хомуленко та ін.). 

Участь громадськості у процесі формування та реалізації державної інформаційної 

політики є складовою процесу демократизації суспільства та умовою для інтеграції 

України до світової спільноти. Адже стандарти ЄС у сфері державного управління та 

місцевого самоврядування визначають потребу залучення громадських організацій, 

представників бізнесу та пересічних громадян до розробки та реалізації управлінських 

рішень, а також стратегічних і програмних документів, зокрема на рівні громад та 

регіонів [15]. 

Станом на сьогодні Україна провела велику законотворчу роботу щодо 

забезпечення нормативно-правового становлення та функціонування громадянського 

суспільства. До базових нормативних актів перш за все можна віднести Конституцію 

України, закони України від 23.04.1991 р. № 987-XII «Про свободу совісті та релігійні 
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організації», вiд 16.06.1992 р. № 2460-XII «Про об’єднання громадян», від 16.11.1992 р. 

№ 2782-XII «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», від 

21.12.1993 р. № 3759-XII «Про телебачення та радіомовлення», вiд 02.10.1996 р. 

№ 393/96-ВР «Про звернення громадян», вiд 16.09.1997 р. № 531/97-ВР «Про 

благодійництво та благодійні організації», від 15.12.2005 р. № 3199-IV «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації», від 21.12.2006 р. № 514-V «Про Кабінет 

Міністрів України», від 23.02.2006 р. № 3477-IV «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», від 13.01.2011 р. № 2939-

VI «Про доступ до публічної інформації». Ухвалення Указом Президента України від 

24.03.2012 р. № 212/2012 Стратегії державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні та першочергових заходів щодо її реалізації стало 

визначальним з боку держави у підвищенні ролі громадянського суспільства в 

політичному процесі [9]. 

Вирішення проблеми активної участі громадян у процесі розробки та ухвалення 

політико-управлінських рішень потребує не тільки конституційно закріплених прав і 

свобод громадян та політичних інститутів, сформованих демократичним шляхом, але й 

різноманітності форм та засобів впливу громадян на діяльність органів влади [10]. 

На сьогоднішній день вітчизняна нормативно-правова база надає громадянам 

чимало механізмів та інструментів для реалізації права на участь в управлінні 

суспільними справами. Інша річ, наскільки громадяни вміють та готові 

використовувати ці засоби задля того, щоб ця участь була справді ефективною. Тому 

громадська участь у формуванні та реалізації державної інформаційної політики може 

вважатися ефективною лише тоді, коли озвучені громадянами проблеми починають 

розв’язуватися за їхньої участі у процесі прийняття рішень. 

Серед основних форм і засобів впливу громадян та інституцій громадянського 

суспільства на процес формування та реалізації державної інформаційної політики 

можна виділити наступні: 

- скерування звернень та інформаційних запитів до органів влади і їх посадових осіб; 

- інформування громадськості, організація обговорень у засобах масової інформації, 

соціологічних опитувань та моніторингів громадської думки; 

- проведення семінарів, «круглих столів», консультацій за участю експертів і 

зацікавлених груп; 

- веб-сайт; 

- участь у діяльності консультативно-дорадчих органів. 

Надзвичайно важливе значення для створення в Україні сприятливих для 

становлення громадянського суспільства законодавчих умов має забезпечення права 

громадян на відкритий доступ до публічної інформації та обов’язки органів державної 

влади і місцевого самоврядування щодо забезпечення цього права. Воно гарантується 

Конституцією України та регулюється законами України «Про звернення громадян», 

«Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», указами 

Президента України «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян 

на звернення», «Про невідкладні заходи з удосконалення прийому громадян 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і 

службовими особами цих органів», «Про Стратегію державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її 

реалізації», постановами Кабінету Міністрів України тощо. Особливої актуальності 

питання доступу до інформації набуло після прийняття Закону України від 

13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», який значно 

розширив можливості громадян щодо отримання інформації, яка їх цікавить. 
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Звернення громадян – найпростіший та найпопулярніший спосіб взаємодії 

громадян з представниками влади [3]. За допомогою цього механізму громадяни мають 

можливість впливати на діяльність виконавчих органів влади, відстоювати свої права та 

законні інтереси. У зверненнях громадяни висловлюють поради, рекомендації щодо 

діяльності органів державної влади, посадових осіб, а також думки щодо врегулювання 

суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правових засад 

державного та громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності 

держави та суспільства.  

Важливим аспектом громадянської участі є поширення інформації про діяльність 

органів влади і місцевого самоврядування. З одного боку, громадянин має бути 

поінформованим, з іншого – вільний доступ до інформації щодо процесів підготовки та 

ухвалення управлінських рішень, а також їх впровадження, є однією з найважливіших 

передумов забезпечення прозорості та підзвітності діяльності органів влади на різних 

рівнях. Законодавство зобов’язує органи державної влади та місцевого самоврядування 

інформувати громадськість про свою діяльність [5; 6; 7]. 

Закони України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» 

гарантують громадянам безперешкодний доступ до відкритої (публічної) інформації 

[2]. Натомість, існує ще одна категорія – інформація з обмеженим доступом 

(конфіденційна, службова та таємна). У цьому випадку розпорядник інформації сам 

встановлює правила доступу до неї. 

Вище ми коротко розглянули питання про методи отримання інформації про дії 

влади від неї самої. Тепер торкнемось можливостей зворотного потоку інформації – від 

громади до влади та двостороннього обміну інформацією. До таких методів 

консультування та отримання інформації слід віднести опитування громадської думки, 

«гарячі лінії», «круглі столи», веб-сайт, громадські слухання, діяльність громадських 

рад. 

Опитування як інструмент громадської діяльності зазвичай використовують при 

потребі з’ясувати надання державними установами адміністративних послуг, вивчення 

ставлення населення до тих чи інших урядових ініціатив чи доцільності прийняття 

управлінських рішень тощо. Достовірні, надійні, об’єктивні дані під час прийняття 

суспільно важливих рішень дозволяють отримати соціологічні дослідження. Вивчати 

громадську думку за допомогою проведення соціологічних досліджень органи 

виконавчої влади мають відповідно до Указу Президента України від 25.01.2012 р. 

№ 32/2012 «Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» [8]. 

Проте впровадження соціологічних досліджень у систему взаємодії влади і 

громадськості передбачає залучення фахівців, компетентних не лише в питаннях 

розроблення методів збирання інформації, організації та проведення дослідження, але й 

ефективного використання соціологічних даних у практичних цілях. Дослідження 

громадської думки щодо оцінки громадськістю діяльності виконавчої влади, 

замовником яких є орган виконавчої влади, мають на меті (і містять у собі реальний 

потенціал) підвищити результативність держаних рішень через встановлення постійно 

діючого зворотного зв’язку між владою та громадськістю. Але, необхідно підкреслити, 

що замовлення та проведення соціологічного дослідження є доцільним та необхідним 

лише у випадку зацікавленості у його результатах органу виконавчої влади, готовності 

до врахування рекомендацій та, у разі необхідності, зміни акцентів впровадження 

певних рішень. 

Опитування громадської думки дають змогу органам влади: 

- правильно визначити пріоритети діяльності; 

- вирізняти найгостріші проблемні питання розвитку сфери чи регіону; 

- узгоджувати позиції влади і громади щодо способів розв’язання проблемних питань; 
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- вивчати слабкі місця впроваджуваних реформ; 

- уникати несвоєчасних та хибних рішень; 

- виявляти рівень поінформованості та ставлення громадян щодо своїх дій; 

- прогнозувати соціальні наслідки заходів, що плануються; 

- виявляти перешкоди, які можуть стати на заваді реформам, упровадженню тих чи 

інших рішень; 

- своєчасно реагувати на зміни в настроях населення, вносити необхідні корективи у 

свою діяльність. 

Оприлюднення даних соціологічного дослідження є тим ключовим моментом, 

який свідчить про налаштованість органів виконавчої влади на співпрацю з 

громадянами, відкритість до альтернативної думки. 

Добрим прикладом застосування соціологічних досліджень є практика 

громадського моніторингу роботи органів місцевого самоврядування, яку застосовує 

громадська мережа «Опора», також у 2012 р. оцінку діяльності роботи органів 

місцевого самоврядування замовляла Івано-Франківська обласна рада, низка 

райдержадміністрацій – зокрема Верховинська та Рожнятівська – здійснювали 

соціологічні дослідження власними силами. Слід зазначити, що головною перешкодою 

для отримання реальних, якісних результатів є відсутність коштів, закладених у 

бюджеті на цю статтю. 

У «Цільовій регіональній програмі сприяння розвитку громадянського суспільства 

в Івано-Франківській області на 2013–2015 роки», яку розробив департамент 

інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації із 

залученням інститутів громадянського суспільства, передбачено кошти на цей вид 

оцінки результатів діяльності органів виконавчої влади, що дасть можливість отримати 

якісні дослідження громадської думки. 

Досить ефективним методом зворотного зв’язку з громадою є інструмент урядових 

телефонних «гарячих ліній», за допомогою яких громадяни можуть порушити питання 

щодо проблем, які їх турбують. Щодня отримані запитання повинні вивчатися та 

передаватися до компетентних органів і структур в залежності від того, які питання 

порушуються. Такий вид взаємодії дозволяє не лише встановити ефективний зворотній 

зв’язок, а й свідчить про здатність оперативно реагувати на звернення громадян. 

Круглий стіл – це форма публічного обговорення актуальних питань, якій 

притаманні певний порядок і черговість висловлювань його учасників, а також рівні 

права і позиції всіх присутніх. «Круглі столи», як правило, проводяться з метою 

обговорення назрілих проблем, пошуку шляхів їх розв’язання, генерації нових ідей 

тощо. «Круглі столи» ефективні на різних стадіях ідентифікації та роз’яснення 

проблем. 

Суттєвою відмінністю «круглого столу» від інших форм суспільного діалогу є 

своєрідний підбір його учасників та дотримання певних правил, зокрема: 

- всі учасники мають рівні права і позиції; 

- за «круглим столом» немає керівників і підлеглих, лекторів і слухачів; 

- учасники зазвичай представляють дві основні категорії: 1) експерти з проблеми, яку 

обговорюють; 2) особи, яких обговорювана проблема стосується безпосередньо. 

За результатами «круглого столу» приймається резолюція із пропозиціями щодо 

обговорюваної проблеми, яка передається органами влади чи місцевого 

самоврядування, що мають повноваження для її вирішення. 

Сучасні інтернет-технології надають можливості не тільки для інформування 

громадськості про свою діяльність, але й налагодження ефективного зворотного зв’язку 

з метою отримання інформації від населення [14]. Для цього на веб-сайтах 

створюються спеціальні інтерактивні рубрики, що дозволяють громадянам 
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висловлювати свою позицію щодо актуальних питань суспільного розвитку та надавати 

свої зауваження і пропозиції щодо прийняття тих чи інших управлінських рішень, а 

саме: 

1. Консультації з громадськістю. Реалізуються через оприлюднення проектів тих чи 

інших рішень, надання можливостей надсилати свої зауваження і пропозиції. 

2. Он-лайн конференції (вебінари) – це можливість прямого спілкування особи з 

цільовою інтернет-аудиторією за допомогою комунікаційних програм у мережі 

Інтернет. Збір запитань користувачів (громадян) здійснюється за допомогою 

відповідної он-лайн форми. Далі впродовж декількох днів здійснюється перевірка 

зв’язку з користувачами та підготовка відповідей на їх запитання. Після цього 

готується звіт з публікацією запитань і відповідей на сторінці веб-сайту, 

присвяченій даній інтернет-конференції. 

3. Веб-форум – це розділ сайту (або окремий веб-сайт), де у відвідувачів є можливість 

ставити запитання, давати відповіді, коментарі щодо певної теми, запропонованої 

адміністратором сайту або учасниками форуму. 

4. Чат – засіб живого спілкування з громадянами у режимі реального часу. 

Позитивним прикладом у Івано-Франківській області можна вважати 

запровадження зустрічей керівництва із мешканцями регіону в рамках проекту 

«Громада і влада». Протягом 2012–2014 рр. такі зустрічі відбулися в усіх районах 

області. На них обговорюють актуальні питання життєдіяльності території, зокрема 

щодо посилення боротьби з корупцією. Як наслідок уже проведених зустрічей в 

області створено громадський антикорупційний комітет, до складу якого входять 

народні депутати України попередніх скликань, представники громадських 

організацій, органів місцевого самоврядування області. У 2013  р. на його адресу 

надійшло більше 100 звернень жителів краю, які скаржились на неправомірні дії 

посадовців, окремі факти недобросовісної конкуренції, тиску на громадян, які 

займаються підприємницькою діяльністю тощо. Через відповідні органи більшість із 

цих питань врегульовано. 

Консультативно-дорадчі органи – це органи, що утворюються при органах 

державної влади і місцевого самоврядування для погодженого вирішення питань щодо 

реалізації державної політики у певній сфері чи галузі, координації діяльності 

центральних і місцевих органів влади [11]. Статус консультативно-дорадчих органів, 

повноваження, основні напрями і форми їх діяльності визначаються положенням про 

кожен орган або спеціальним актом відповідного органу влади – постановою, 

розпорядженням, наказом тощо. До їх складу зазвичай входять посадовці, відповідальні 

за той чи інший напрям політики, громадські активісти, експерти, а також представники 

тих категорій населення, чиї інтереси зачіпає відповідний напрям. Серед широкого 

різноманіття консультативно-дорадчих органів у сучасній Україні найбільшим 

потенціалом реального впливу на прийняття рішень володіють саме громадські ради, 

чиї повноваження, на відміну від інших дорадчих структур, чітко закріплені в 

нормативно-правових актах України. Крім того, з формальної точки зору серед усіх 

консультативно-дорадчих органів громадські ради найменш залежні від органів 

виконавчої влади, при яких вони утворені. 

Отже, для забезпечення ефективної участі громадськості в інформаційній 

політиці місцевих органів виконавчої влади необхідно врахувати наступні аспекти: 

- прийняття локальних нормативно-правових актів, метою яких є конкретизація 

законодавчих положень щодо реалізації механізмів участі громадськості в 

інформаційній політиці на рівні місцевих органів виконавчої влади; 

- максимальне забезпечення реалізації поінформованості громадян про діяльність 

місцевих органів виконавчої влади; 
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- налаштування ефективного двостороннього зв’язку між органами державного 

управління в регіоні та громадськістю шляхом консультацій з громадськістю, он-

лайн конференцій, веб-форумів тощо; 

- ефективність процесу участі громадськості в інформаційній політиці органів місцевої 

виконавчої влади як двостороннього процесу значною мірою залежить від рівня 

роботи адміністративного апарату та його інформаційного забезпечення, а також від 

можливості реального впливу громадськості на рішення, які приймаються владою.  

Варто зазначити, процес інституалізації громадянського суспільства почався не 

вчора, проте бурхливі події політичного життя країни надали йому нового поштовху. У 

зв’язку із цим постає закономірне запитання: чому за наявності значної кількості 

нормативних документів, спрямованих на регулювання взаємодії органів публічної 

влади та суб’єктів громадянського суспільства, ми часто констатуємо низький рівень їх 

ефективності, недостатнє залучення громадян до процесу розроблення та прийняття 

політичних рішень, не кажучи вже про стадію здійснення контролю за реалізацією цих 

рішень? 

На нашу думку, відповідь досить проста. Справа не в тому, що громадянське 

суспільство в Україні перебуває на стадії становлення, чи в тому, що в наших громадян 

недостатня зацікавленість у цих процесах, низький рівень правової культури, чи в 

іншому. Головними причинами є відсутність системного бачення ролі участі 

громадськості у процесі прийняття рішень і втілення її у життя, недосконалість наявних 

механізмів реалізації форм взаємодії держави та суспільства в публічному управлінні. 

Матеріали даного дослідження можна використати для підвищення ефективності 

просування України на шляху до Європи шляхом набуття статусу соціальної та 

правової держави, що забезпечить в майбутньому їй гідне місце серед країн-учасниць 

Ради Європи. 
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УДК: 323.1:323.174:321.01:329.273 

Горло Н. В. 

 

ЕТНОРЕГІОНАЛІЗМ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ  

В БАГАТОЕТНІЧНИХ ДЕРЖАВАХ  

 

У статті досліджується етнорегіоналізм як політичний феномен, заснований на 

поєднанні регіонального і етнічного чинників, роль яких зростає у процесі 

територіально-політичного конструювання сучасних суспільств. Визначено причини, 

під впливом яких етнорегіоналізм набуває радикального характеру і стає джерелом 

політичної нестабільності у державі. На прикладі європейських держав досліджено 

радикальні форми етнорегіоналізму, які загрожують територіальній цілісності 

держави, – сепаратизм та іредентизм. 

Ключові слова: етнорегіон, багатонаціональна держава, етнорегіоналізм, 

сепаратизм, іредентизм, політична нестабільність. 

 

Горло Н. В. Этнорегионализм как источник политической нестабильности в 

многоэтничных государствах. 

В статье исследуется этнорегионализм как политический феномен, основанный 

на соединении регионального и этнического факторов, роль которых возрастает в 



 178 

процессе территориально-политического конструирования современных обществ. 

Определены причины, под влиянием которых этнорегионализм приобретает 

радикальный характер и становится источником политической нестабильности в 

государстве. На примере европейских государств исследованы радикальные формы 

этнорегионализма, угрожающие территориальной целостности государства, – 

сепаратизм и ирредентизм. 

Ключевые слова: этнорегион, многоэтничное государство, этнорегионализм, 

сепаратизм, ирредентизм, политическая нестабильность. 

 

Gorlo N. V. Ethnic regionalism as the source of political instability in multiethnic states. 

The research subject of the article is the ethnic region as a part of the state that is 

inhabited predominantly by the representatives of one ethnic group. Ethnic factor in such 

territory has a distinct influence on the peculiarities of its development. The ethnic 

regionalism that is studied in the article has its content in the aspiration of the ethnic group 

with the dense population within the borders of the region as the political entity to influence 

the process of the decision-making in the multinational state with the aim to accommodate the 

interest of this group. 

The ethnic regionalism altogether is quite inert but under the influence of some reasons, 

it creates destructive effect on the political stability in multiethnic states. These reasons 

include the peculiar history of the region, the unique environmental conditions, the specific 

local culture, the low social status of the popularity of the ethnic region and the neglecting its 

interests by government, the active support of secessionist and irredentist sentiments by the 

neighbour states, and specifically under the slogans of “ethnic relatives”, political ambitions 

of regional leaders who pronounce the course toward separation, weakness or absence of 

state’s ethnopolitics which is designed to form the political nation. The most radical forms of 

ethnic regionalism are separatism and irredentism that threaten the territorial integrity of the 

states. The experience of European countries that faced separatism or irredentism  – Spain, 

the United Kingdom, Belgium, Ukraine – are researched in the article. Among the ways of 

coping with the destructive influence of ethnic regionalism on the political stability in 

multinational states are the open dialog between the representatives of different groups and 

the implementation of reasonable regional policy. 

Key words: ethnic region, multiethnic state, ethnic regionalism, separatism, irredentism, 

political instability. 

 

Регіональний політичний поділ сучасних суспільств об’єктивно відповідає 

відмінностям, що існують між регіонами, яким властива природна, соціально-

економічна, історико-культурна та інша специфіка. На рівні регіонів відбуваються ті ж 

процеси, що й на загальнодержавному, але на їх перебігу неминуче позначаються 

особливі регіональна ідентичність і регіональна політична культура. Регіональний 

чинник, у свою чергу, значно впливає на загальнонаціональні процеси, а його 

ігнорування у призводить до порушення стабільності у державі. Слушно зауважує 

С. Римаренко, що «звичайно, прихильність окремих груп до певних ідеологій, що 

репрезентують певні політичні сили, є нормою будь-якого демократичного суспільства. 

Однак, коли це поєднується з фактором регіону, виникає (чи може виникнути) 

небезпека сегментації суспільства – і більше того, з протистоянням регіональних еліт, 

що веде до конфлікту, адже фактор регіону вже давно наклався на політичний фактор» 

[2, с. 242]. У регіонах як політичних системах формується регіоналізм – стратегія 

регіональних еліт, спрямована на розширення повноважень регіону і створення у ньому 

політичних структур, які відповідають новій ролі регіону. Регіоналізм, який значною 

мірою спирається на етнічні цінності, виступає як етнорегіоналізм; у цьому випадку 
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вимоги регіональних еліт неминуче артикулюють інтереси етнічної спільноти. 

Відбувається політизація етнічності, яка засвідчує перехід частини суверенітету влади 

до народу, зокрема до його етнічних сегментів [9, с. 12]. Політизація етнічності 

проявляється у прагненні впливати на прийняття рішень, що може відбуватися як у 

конвенціональних, так і у деструктивних формах. Проте доповнення регіонального 

чинника етнічним супроводжується подеколи ірраціональністю і високим рівнем 

емоційності, що яскраво проявляється в тривалих міжетнічних конфліктах.  

Феномен етнорегіоналізму став предметом наукових розробок багатьох 

зарубіжних дослідників, серед яких Ф. Жіллетт, М. Кітінг, Дж. Рудольф, Л. Снайдер. 

Так, Ф. Жіллет пов’язує етнорегіоналізм зі «зростанням політичної активності етнічних 

меншин на регіональній основі в рамках держави для досягнення цілей, які можуть 

змінюватися з плином часу: на початку це лише розширення можливостей для 

культурного самовираження, яке згодом замінюється максимальним завданням – 

політичним сепаратизмом» [4]. Серед українських дослідників етнорегіоналізму слід 

відзначити І. Зварича, О. Картунова, О. Кривицьку, Г. Макарова, С. Матвієнків, 

Т. Кучеренко та ін. За визначенням Г. Макарова, «етнорегіоналізм – це політичний рух, 

метою якого є забезпечення більших можливостей для життєдіяльності, розвитку або 

домінування відповідної етнічної спільноти на території компактного проживання у 

складі ширшого державного утворення, а також відповідна сукупність політичних 

поглядів» [7]. С. Матвієнків зазначає, що цей термін «використовується для визначення 

пошуків ширшого контролю над політичними справами місцевої етнічної спільноти, 

яка відокремлює себе від інших етнічних спільнот, котрі мешкають у країні» [8, с. 211]. 

На нашу думку, змістом етнорегіоналізму є прагнення етнічної групи, яка кількісно 

переважає і компактно проживає в межах регіону як політичного утворення, впливати 

на процес прийняття рішень у багатоетнічній державі з метою врахування інтересів цієї 

групи.  

Однак питання про вплив етнорегіоналізму на політичну стабільність у 

багатоетнічній державі залишається дискусійним. Слід відзначити, що етнорегіоналізм 

у цілому має досить нейтральний характер, свідченням чого є наявність великої 

кількості багатоетнічних держав з етнорегіонами, в яких відбувається стабільний 

політичний процес. Запорукою цього стають демократичні цінності, вкорінені в 

політичній культурі суспільства, а регіональні і національні політичні лідери вступають 

у конструктивний діалог. У той же час навіть демократичні держави не застраховані від 

прояву негативних функцій етнорегіоналізму, оскільки можлива поява його 

радикальних форм, які несуть загрози цілісності державних кордонів. Метою даної 

статті є дослідження причин, які обумовлюють негативний вплив етнорегіоналізму на 

політичну стабільність у багатоетнічних державах.  

Важливою ознакою гомогенності регіону є етнічна спільність населення, яка тісно 

пов’язана з мовною, конфесійною, культурною специфікою. Унітарні і федеративні 

держави у регіональному поділі можуть враховувати принцип етнічності, застосовуючи 

його окремо або ж комбінуючи з іншими. Доцільність оформлення адміністративно-

територіальних одиниць з врахуванням етнічної ознаки посилюється унікальністю 

регіону, тобто наявністю особливого історичного досвіду, неповторних природних 

умов та специфічної місцевої культури. З огляду на чисельне переважання у структурі 

населення регіону певної етнічної групи можна вести мову про етнорегіони. Етнічний 

регіон – це місцевість, частина території країни, яка населена переважно або досить 

відчутно представниками тієї чи іншої етнічної спільноти, можливо, кількох таких 

спільнот; етнічний чинник у такій місцевості відчутно впливає на специфіку її розвитку 

[3, с. 275]. Наприклад, в Криму у структурі населення кількісно переважають росіяни, а 

кримські татари, хоч і поступаються чисельністю, здійснюють вагомий вплив на 
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суспільно-політичні процеси в регіоні. Етнорегіони досить часто збігаються з межами 

адміністративно-територіальних утворень, однак можливе також їх виділення за 

культурною ознакою і ототожнення з етнографічними регіонами, наприклад, в Україні 

це Буковина, Закарпаття, Крим, Донбас та інші. Окремим варіантом етнорегіонального 

поділу вважають мовну ознаку, зокрема, Ф. Жіллет зауважив про тотожність 

етнорегіоналізму і етнолінгвістичного руху з акцентом на мовний аспект [4]. 

Наприклад, валлонський або донбаський іредентизм свідчить, що мовна спільність з 

населенням іншої країни відіграє вагому роль в обґрунтуванні іредентистських намірів. 

Держави Європи за типологією Г. Алмонда відносяться до континентально-

європейського типу політичних систем, у яких національна політична культура є 

фрагментарною і формується на основі регіональних культур. Для підтримання 

загальнонаціональної єдності у таких державах важливою умовою є наявність 

громадянського патріотизму, який базується на ідеології солідарності, консенсусу між 

різними суспільними групами і визнання «єдності у багатоманітті». Громадянський 

патріотизм є результатом формування нації як політичного утворення, у якому кожна 

людина, незалежно від її етнічної приналежності, також ідентифікує себе як 

громадянин держави, розділяючи загальнодержавні національні цінності, норми і 

установки. Відповідно до цього у індивіда формується національна ідентичність, яка 

поряд з іншими ідентичностями – локальною, етнічною, регіональною – складає 

ієрархічну систему. Причому ці ідентичності можуть перебувати у різних 

взаємозв’язках, а одна або декілька з них можуть мати більш пріоритетне значення в 

ієрархії і за певних обставин виступати активним мотиватором дій індивіда. Посилення 

вольової (інструментальної) складової ідентичності об’єктивно відбувається в умовах 

політичних криз або штучно активується в рамках політики ідентичності, тобто під 

впливом цілеспрямованих дій політичних еліт щодо формування у індивіда бажаного 

уявлення про свою групу, сусідні спільноти або суспільно-політичну ситуацію в 

цілому. Політика ідентичності є важливим інструментом мобілізації індивідів на 

підтримку політичного курсу, декларованого регіональними елітами. В Європі в умовах 

інтеграційних процесів більш яскравими стають регіональні ідентичності і більш 

помітною регіональна фрагментація, отже, неминучими стають конфлікти між цілим 

(державою) і частиною (регіоном). Серед значної частини населення етнорегіонів 

спостерігається підтримка сепаратистських і іредентистських настроїв, у зв’язку з чим 

радикалізація політичних інтересів етнорегіонів може потенційно загрожувати безпеці 

національних держав. Для того, щоб з’ясувати причини, які сприяють появі 

сепаратизму і іредентизму на основі етнорегіоналізму, проаналізуємо досвід 

європейських держав. 

Класичним прикладом появи і розвитку сепаратистських настроїв на ґрунті 

етнорегіоналізму є Каталонія, один з найбільш розвинених регіонів Іспанії – унітарної 

децентралізованої держави, яка наділяє регіональні влади в автономіях значними 

повноваженнями За ст. 152 Конституції Іспанії (1978 р.) в автономних співтовариствах 

існують: законодавчі збори, які обираються шляхом загальних виборів на основі 

пропорційної системи, урядова рада, яка має виконавчі і адміністративні функції і 

очолюється головою, який обирається зборами з числа їх членів і призначається 

королем, та вищий суд [5]. Однак відцентрові тенденції досить потужні, еліти окремих 

регіонів виголошують сепаратистські лозунги. 9 листопада 2014 р. у Каталонії 

відбулося опитування громадської думки щодо незалежності регіону, яке не мало 

юридичного значення, оскільки відрізнялося від референдуму: право на висловлення 

своєї думки мали усі громадяни старше 16 років, у тому числі й громадяни інших 

держав, які проживали в Каталонії. Трохи більше 80 % з тих, хто проголосували (а це 

було майже 2,5 млн осіб), підтримали ідею незалежності Каталонії. Виникають сумніви 
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в однозначній підтримці ідеї незалежності з огляду на те, що взагалі право голосу в 

даному регіоні мають близько 5,4 млн осіб [6]. 

Яскраво виражений етнорегіоналізм сформувався у Шотландії. Хоч цей регіон 

має власний парламент та вже кілька століть перебуває у союзі з Англією, прагнення 

до самостійного вирішення питань поточної політики і ухвалення рішень досить 

сильне. Регіональний сепаратизм спирається на наявність у Шотландії значних 

енергетичних ресурсів, адже всі запаси нафти Великобританії знаходяться у 

Північному морі на узбережжі Шотландії, і саме цей регіон забезпечує 20  % 

європейської альтернативної енергії. 18 вересня 2014 р. у Шотландії відбувся 

плебісцит, на який винесли питання «Чи повинна Шотландія бути незалежною 

країною?». Проти незалежності висловилися 55,3 % населення, за незалежність – 

44,7 %. Явка склала 84,59 % [13]. Прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон 

пообіцяв Шотландії і іншим регіонам – Уельсу, Англії і Північній Ірландії – 

розширення повноважень. Звісно, були й сумнівні моменти – в плебісциті брали 

участь громадяни інших держав, які проживали у Шотландії, однак прихильники 

незалежності сприйняли результат, а прем’єр-міністр Шотландії та ідейний 

натхненник кампанії «Yes Scotland» Алекс Салмонд пішов у відставку. 

Науковці слушно відзначають, що активізація політичних вимог етнічних спільнот 

відбувається за наявності їх низького соціального статусу – політичного, економічного 

або ж культурного, однак приклади Каталонії і Шотландії – досить розвинених 

регіонів – стосуються такого варіанту самовизначення, коли мова йде про прагнення до 

політичної незалежності, а у цьому випадку регіональний сепаратизм спирається на 

всю сукупність переваг, якими володіє регіон, у тому числі й економічних. 

Специфічні ознаки має етнорегіоналізм, у політичній програмі якого домінують 

іредентистські заклики, тобто декларується прагнення приєднатися до сусідньої 

держави, яка створена більшою частиною даної етнічної групи, і проголошується ідея 

об’єднання так званого «розділеного народу». Цей курс обґрунтовується цілим 

комплексом причин, які можуть бути уявними або ж надуманими (розділеність етносу; 

ментальне тяжіння до сусідньої держави; політика ідентичності, що проводиться 

регіональними елітами і виступає в якості каталізатора іредентистських настроїв; 

іредентистська політика сусідньої держави тощо). Крім того, етнорегіоналізм 

іредентистського спрямування формується в прикордонних регіонах, оскільки 

важливою умовою є компактне проживання частини «розділеного народу» біля 

кордонів держави-сусіда.  

У сучасному світі іредентистські гасла стали невід’ємною рисою політичної 

риторики радикально налаштованої політичної еліти в деяких регіонах світу. Так, у 

вересні 2014 р. лідер північноірландської націоналістичної партії «Шинн Фейн» Джеррі 

Адамс закликав провести референдум у Північній Ірландії, який може призвести до 

відокремлення від Великобританії і возз’єднання з Ірландією [1].  

Регіоналізм іредентистського характеру сформувався у Валлонії – бельгійському 

регіоні, де проживає франкомовне населення. В умовах політичної кризи в Бельгії у 

2007–2011 рр. поглибився розкол між Валлонією і Фландрією. Загроза територіальній 

цілісності країни була досить великою; низка політиків Валлонії обґрунтовувала 

іредентистські наміри з метою приєднання до Франції. За результатами дослідження, 

проведеного «Ipsos» у 2008 р., за приєднання до Франції висловилися 49 % валлонів і 

60 % французів [14]. Однак вже у 2011 р., як свідчать результати дослідження, 

проведеного «Ifop», ідею приєднання до Франції вже підтримала менш як половина 

населення Валлонії – 39 % (13 % – «повністю згодні», 26 % – просто «згодні») [11]. 

Курс радикально налаштованих валлонських політиків цілком підтримала лідер 

французького «Національного фронту» Марін Ле Пен. Наведений приклад свідчить про 
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те, що іредентистські гасла часто не знаходять повної підтримки з боку пересічного 

населення, та про зацікавленість впливових політиків інших держав у підтримці 

іредентистів.  

В Україні як багатоетнічній державі етнорегіоналізм є помітним політичним 

явищем, яке значною мірою впливає на суспільно-політичне життя держави та її 

регіонів. У прикордонних областях етнорегіоналізм проявляється у вигляді посилення 

політичної активності з боку лідерів національних меншин. Прикладом є активізація 

русинського субетносу, представники якого прагнуть адміністративно-політичного 

самовизначення і офіційного визнання русинського народу. Більш загрозливим для 

політичної стабільності є етнорегіоналізм з сепаратистськими або іредентистськими 

гаслами. Як правило, ці наміри знаходять зовнішню підтримку, наприклад, включення 

частини українських земель до складу інших держав є складовою політичних проектів, 

які ґрунтуються на ідеї «Великої держави» («Велика Румунія») або захисту 

співвітчизників за кордоном («русский мир»).  

У 2014 р. радикальний етнорегіоналізм створив прямі загрози єдності України і 

цілісності державних кордонів. Регіоналізм завжди мав специфічні ознаки у Криму і на 

Донбасі, де домінувала російськомовна спільнота, для якої було характерне ментальне 

тяжіння до Росії. Етнічні росіяни становили більшість тільки у Криму, у той час як дані 

переписів населення свідчать про те, що для Донбасу характерне тривале чисельне 

переважання українського населення. Як зауважує В. Скляр, за 1959–2001 рр. відбулось 

зростання чисельності українців у Донбасі, і рівень частки українців серед усього 

населення Донбасу зріс з 56,36 % до 57,24 % [12, с. 96]. Однак, хоч у Донбасі і 

переважали етнічні українці, деяких з них можна охарактеризувати як «політичних 

росіян», і тому в умовах політичної кризи частина населення регіону підтримала 

сепаратистські та іредентистські заклики. Наслідком стали тривалі військові дії у 

регіоні, руйнування його інфраструктури, поява великої кількості вимушених 

переселенців.  

Одна з причин появи сепаратистських настроїв в Україні була визначена в 

аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України «Потенціальні загрози регіонального сепаратизму в Україні» 

(2014 р.), де зазначено, що «слабкість національної ідентичності призводить до 

зростання привабливості для представників етнічних груп, що компактно 

проживають у прикордонних регіонах України, ідентифікувати себе з народами 

сусідніх держав, а для багатьох суміжних держав – до спокуси розробки сценаріїв 

«захисту» «своїх співвітчизників» на території України» [10]. Це типова причина для 

багатьох держав, оскільки саме несформованість чи слабкість національної 

ідентичності обумовлює практичну відсутність громадянського патріотизму у 

значної частини населення етнорегіонів і пріоритетність регіональної ідентичності, 

яка часто є досить яскраво вираженою. У випадку етнорегіонів когнітивний елемент 

регіональної ідентичності наповнений стійкими уявленнями про особливе історичне 

минуле етносу і тимчасовий характер політичного союзу з державою проживання (як 

це характерно для Шотландії), реальне або вигадане ігнорування проблем регіонів з 

боку державної влади. До того ж такі уявлення постійно підживлюються місцевими 

політичними елітами в рамках проведеної ними політики ідентичності. В  залежності 

від рівня підтримки населенням вимог регіональних політичних еліт можна виділити 

аутентичний і неаутентичний етнорегіоналізм. У випадку аутентичного 

етнорегіоналізму спостерігається підтримка населенням політичного курсу, 

декларованого регіональними лідерами. На цій основі розвивається етнічний 

патріотизм, змістом якого є відданість своїй етнічній спільноті і здійснення дій, 

спрямованих на її підтримку і розвиток. Якщо ж заклики регіональних політичних 
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лідерів не сприймаються представниками етнічної групи, відповідно, неможливою 

стає етнополітична мобілізація, отже, формується неаутентичний етнорегіоналізм. 

Таким чином, аналіз політичної практики сьогодення дає можливість стверджувати, 

що деструктивний вплив етнорегіоналізму на політичну стабільність у багатоетнічних 

державах полягає у загрозі територіальній цілісності держави, яка виникає внаслідок 

прагнення регіональних лідерів змінити політичний статус регіону через вихід зі складу 

держави, декларуючи сепаратистські або іредентистські вимоги. Етнорегіоналізм набуває 

радикальних рис за наявності цілого комплексу причин, серед яких: 1) особливе історичне 

минуле регіону, унікальні природні умови, специфічна місцева культура (мова, фольклор, 

релігійні вірування, традиції і звичаї); 2) соціальний статус (політичний, економічний), 

відмінний від статусу інших етносів, а також неувага з боку державної влади до 

регіональних проблем; 3) активна підтримка сепаратистських і іредентистських настроїв з 

боку сусідніх держав, у тому числі під гаслами захисту «етнічних родичів»; 4) політичні 

амбіції регіональних лідерів, які декларують курс на відокремлення; 5) слабкість або ж 

відсутність державної етнополітики, метою якої є формування загальнонаціональної 

ідентичності, і незавершеність формування громадянської (політичної) нації. Очевидно, 

що поєднання навіть декількох з названих причин створює підґрунтя для радикалізації 

етнорегіоналізму.  

Шляхами подолання деструктивного впливу етнорегіоналізму на політичну 

стабільність у багатоетнічній державі можуть стати загальнонаціональний відкритий 

політичний і культурний діалог між представниками різних груп, забезпечення прав і 

інтересів регіонів через проведення регіоналізації на засадах принципу субсидіарності, 

здійснення виваженої регіональної політики і етнополітики та інші заходи. Зарубіжні 

держави вже мають певний досвід адекватного реагування на прояви радикального 

етнорегіоналізму, тож подальшим завданням науковців має стати його вивчення і, по 

змозі, адаптування до українських реалій.  
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ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
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MECHANISMS OF OBLIVION: MARGINALIZATION OF MEMORY ABOUT THE 

“OTHERS” IN UKRAINE 

 

On the example of Holocaust the author ascertains the reasons of the minimizing of 

memory about the “others” in modern Ukraine. He argues that the exclusion of certain events 

from the collective memory is both at individual and collective levels. 

At the individual level this is reflected by the position of those who were directly 

involved in interethnic interaction in World War II, caused ethnically motivated violence or 

were its silent statistic. Unofficial memory at the individual level is also determined by the 

reluctance of descendants to give an objective assessment of the position of “theirs” in the 

Holocaust. 

Official collective memory is formed by the Ukrainian State. Its political elite refused to 

identify the position of state on the Holocaust. This is due to the complexity of Ukrainian-

Jewish relations during the war. Displacement of the genocide of Jews to the margin of 

collective memory of the citizens of Ukraine is also caused by its restoration, which began in 

the second half of 1980’s: the core of the collective memory in that time was the past of 

Ukrainians, while the stories, related to ethnic minorities, were at the margin. 

Marginalization of official memory about the “others” is also significantly caused by the 

position of historians in Ukraine. Indeed, many of them (because of the difficulty of interpret 

correctly the relationships between Jews and Ukrainians in time of Holocaust) refused to 

operate inconvenient to the titular nation subjects of the past. Consequently, there is a 

collective oblivion of inconvenient past by “theirs”. 

Key words: collective memory, Holocaust, Ukrainians, Jews. 

 

Гон М. М. Механізми забуття: маргіналізація пам’яті про «чужих» в Україні. 

На прикладі Голокосту в статті проаналізовані причини маргіналізації пам’яті 

про «чужих» у сучасній Україні. Задля цього автор аналізує неофіційну пам’ять, котру 

фіксує, враховуючи особливості пригадування безпосередніх сучасників геноциду євреїв 

та їхніх нащадків, та офіційну колективну пам’ять України. На думку автора, на 

зміст останньої вплинули як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори, зокрема – 

неоднозначність українсько-єврейських взаємин часів Другої світової війни. 

Ключові слова: колективна пам’ять, Голокост, українці, євреї.  

 

Гон М. М. Механизмы забвения: маргинализация памяти о «чужих» в Украине. 

На примере Холокоста в статье проанализированы причины маргинализации 

памяти о «чужих» в современной Украине. Автор анализирует неофициальную 

память, которую рассматривает, учитывая особенности припоминания 

непосредственных современников геноцида евреев и их потомков, а также 

официальную коллективную память Украины. По мнению автора статьи, на 

содержание последней повлияли как объективные, так и субъективные факторы, в 

частности – неоднозначность украинско-еврейских отношений времен Второй 

мировой войны. 

Ключевые слова: коллективная память, Холокост, украинцы, евреи. 
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Collective memory is a complicated socio-cultural construct. It is formed as a result of 

accumulation of different information about the past by “theirs”, its sacralization in polar by 

their nature categories of heroics and suffering. It is recorded both in unofficial (legends, 

retellings, rumours, jokes, etc.) and official memory – in that which is formed by state and 

symbolic elites and manifests in commemorative practices, study guides, documentaries and 

feature films, literature or poetry etc. 

In recent years, the scientific environment of Ukraine, in pursuit the studies of Western 

scientists, began to pay particular attention to collective memory, mechanisms of its 

formation, characteristics and so on. The examples of such researches are exploration of 

I. Symonenko, who analyzed the memorial space of Ukraine as a manifestation of conflicting 

memories in it [14], and article of H. Fedoriv, who, guided by the achievements of the 

theorists of the problem, defined the nature and structure of collective memory [3]. 

However, modern achievements of local researchers in matters of collective memory 

allow to suggest that the dominant field of their attention is constructing a common vision of 

the past. Meanwhile the mechanisms of oblivion de facto are on the margin of the researches. 

This status quo defines the scientific relevance of our study. The objective of the article is to 

clarify the mechanisms of oblivion in unofficial and official memories in Ukraine. 

Both official and unofficial memories, which arise/function among people with common 

cultural ideals, not only unite the representatives of certain ethnic group together. They also, 

in our view, lead to collective narcissism. 

This phenomenon is natural. However, it is a product of the subjective, because 

autostereotype of the group is constructed by various factors. One of them is giving “special 

tone” to pain and suffering (i.e. vision by “theirs” the incurred injustice as something special, 

that is not compared with suffering of the “others”, even if they had the same injustice). 

The mechanism of collective narcissism is also determined by other factors. Among 

them is the screening of “unpleasant plots” about particular events. Thus, official and 

unofficial memories cause them to the gradual erasure from the “hard disks” of the 

mechanisms of remembering of a certain social group. As a result is the oblivion of certain 

events, their displacement from the memory. 

Presumption of non-existence of certain events/plots is determined by the “sentence”, 

which is passed by various subjects. Some of them are those who participated in specific 

events and their descendants, more widely – members of the social group. So, it’s about 

synchronous and diachronic reflections of the participants of events. The former have as an 

impulse, a source of remembering their own (so-called primary) experience, and the latter – 

coding in consciousness of members of the group knowledges, which were got from older 

generation. Both one and the other determine the meaning of unofficial individual memory. 

Speaking about the peculiarities of emergence and functioning of the latter, we must take 

into account the temporal factor. It’s about the fact that the years that lay between the past and 

the present as for the direct participants of certain events, and for their descendants, are the 

time space in which the assessment and rethinking of specific events of the ethno-political 

behaviour of “theirs” takes place. This space of time is the gap between the event and the 

present, their estimates “then” and “now”, by the participant and those who would be 

eventually sanctified in his memories. These years are the period when the response to the 

dilemma of (non)operating of the memory of the individual in unofficial memory is formed. 

That is the reconstruction that occurs spontaneously, is based on interpersonal contacts and is 

fragmentary [3, p. 245]. 

Consequently, synchronic and diachronic reflections are of a single-root origin: they are 

produced by those individuals, who are united by a common cultural code, which is caused by 

the “mechanisms” of primordialism. At the same time, interaction of different individuals at a 
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time of social extreme determines the difference in perception of events between “theirs” and 

the “others”, and therefore causes the difference in emphasises in their memorization. 

“We”-interests are that criterion, which usually determines evaluation of certain events 

of the past in space of ethno-confessional heterogeneity, their place in unofficial memory of 

the representatives of certain ethnic group. Ethnic selfishness determines functioning of such a 

“code” that rejects anything (or almost anything) that impedes the effectiveness of the 

mechanisms of emergence/preservation of collective narcissism. Mostly it is the past, which 

for various reasons may be painful to mention by “theirs”. A prominent example of such a 

removal from the past is the long-term refusal of Israeli citizens (before the trial of 

A. Eichmann) to explain the Holocaust to younger generation. Not least this was due to the 

unwillingness to explain to children and grandchildren certain aspects of “guilt” for the 

survival. 

It is obvious that the catalyst for the “mechanism” of forming of the memory about 

particular events on individual level is a direct involvement of the representative of certain 

ethnicity in them. Actually it is the position he occupied in those or other events, the role that 

he performed in conditions of the extreme. That is, for example, the willingness to reproduce 

the past by those who at the time of genocide were observers or, moreover, joined to the 

persecution, the destruction of victims. We shall make this hypothesis more concrete with 

examples of specific ethno-political situations in 1941 in Western Ukraine: after the 

occupying of the town of Dubrovytsia “many inhabitants of Ukrainian nationality [by the 

connivance of invaders] ... then began to loot, mock the Jews and bring them to the bazaar of 

the town where the Germans were located” [4, c. 87]; in the town of Zolochiv, “armed with 

axes, shovels, iron sticks, hammers and firearms crowd stormed all the Jewish streets and 

buildings and pulled out the inhabitants to the street... When the wave of terror finally calmed 

down, there were found people who were drown in the toilets. The heads of some people were 

cut off. A group of bastards caught rabbi Elenberg, tied him to a motorcycle and dragged 

along the street...” [15]. 

Probably, over time such events cause the formation of the so-called memory boxes of 

both survivors and those who were a direct participant or a compelled witness of such ethnic 

violence. Their “discoveries” for the first is a way of reproducing of those tragic events, the 

sounding of which not only reconstructs the specific subjects of the past, but also prompts the 

emergence of additional arguments for the cementing of “theirs”. At the same time, the post-

factum moral assessments of the perpetrators of violence on ethnic grounds, and perception of 

it by “theirs” as that, which deserves condemnation, lead to the fact that the perpetrators of 

crimes mostly are dumb bearers of memory boxes. The non-use of such stories by historians, 

the unwillingness to operate with them, to revive from the non-existence is one of the ways of 

emergence of amnesia of a social group that, due to their silence, leads to collective oblivion 

of uncomfortable subjects of the past. 

Consequently, the nature of subjectivity of unofficial memory lies in the individualism 

of evaluation, specific understanding of a particular representative of ethnicity of certain 

events of the past. It can be influenced by changes in evaluative judgments of the 

environment, the evolution of worldview values of a particular person. So unofficial memory 

is eclectic like a peculiar set of fragments of reproduction of the past by witnesses of events 

and representatives of those who are sanctified in their memories. In this regard Y. Hrytsak 

states: “Collective memory is determined not so much by the fact what people remember, but 

by that, which uncomfortable moments from their history they are ready or must forget” [6]. 

The reasons of oblivion of certain events at the collective level are another. Bipolar by 

their nature categories of “heroism” and “suffering” determine fundamentally opposite 

perception of certain events by representatives of different groups. First of all, because 

wandering and injustice, taking into account psychological factors of their perception by 
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“theirs” and “others”, produce base for collective consciousness of the offended. At the same 

time, due to the efficiency of so-called memory filters, the injustices of some people may 

function in memories of another group as an example of bravery, heroics. 

We shall make this judgment more concrete on example of the events of Khmelnytsky 

uprising in collective memory of different nations. “The events of 1648–1649,” says Chone 

Schmeruck, “have left in the memory of Jews as a “slaughter of 5(408)–5(409)” (according to 

the Jewish calendar), or as “Khmelnytsky massacre” [11, p. 218]. In the interpretation of a 

scientist, with whom it is difficult to disagree, the chronicles of that time, the liturgies for 

dead, gravestones, the reflection of suffering and misery in literature and historiography led to 

the emergence and functioning of traumatic archetype in Jewish environment [11, p. 226]. On 

the other hand, it is no secret that in modern Ukraine, the chronicle of Nathan Hanover, which 

describes the events of 1648, is known only to professional historians. Nevertheless, it is used 

very rarely by them, because it contradicts the pathos of heroics of Ukrainian state-building of 

the middle of the XVII century. 

Only to some extent similar are the reasons for exclusion of certain fragments of the past 

from the official collective memory. After all, it is formed by state; therefore it reflects those 

plots, which are considered correct, acceptable to its elites. This is especially noticeable when 

focusing on totalitarian states: in the USSR, for example, consistently were taboo the topics of 

Holodomor, Ukrainian Insurgent Army (UPA), persecution of Ukrainian Greek Catholic 

Church, Holocaust. Thus, official memory (as well as historical memory, which, according to 

P. Nora, is a product of a group of historians [9, p. 189]) came into conflict with memory of 

the representatives of certain ethnic groups – those who survived in specific tragic/heroic 

events. Despite the tremendous resources of the state that this political institution can use to 

unify history in its discourse, such attempts often are doomed. In this regard, H. Arendt 

asserts: “There is no emptiness of oblivion. Nothing in the world of people is so perfect, and 

in the world just too many people live to make oblivion possible. Let one man survive and tell 

the story” [1, p. 273]. 

In artificial construction of official memory the organized oblivion has the same 

important role as the mechanisms of memorization. Both the first and the second are 

instruments for achieving a sense of solidarity of the social group, ensuring the sense of 

historical continuity for its members, – emphasized E. Durkheim [3, p. 243]. Such 

considerations completely determine the social significance of amnesia, its necessity for the 

achievement of unanimous reading of the past, determining not only contours of the past, but 

also its “filling”. 

One of the examples of organized oblivion in the collective memory of Ukraine is the 

Holocaust. Reflecting on it, O. Stiazhkina, for example, notices: genocide of Jews is still 

“unreflected subject, which is not really pronounced and not lived” [12, p. 13]. These 

considerations make it necessary to find out the reasons for such a status quo, in fact the 

displacement of certain events from the collective memory. 

In the opinion of T. Stryjek, displacement of Holocaust to the margin of the memory 

policy in Ukraine is primarily due to the position of Ukrainian political elites. According to 

conclusion of the Polish scientist, a likely discussion about the participation of Ukrainians in 

the Holocaust was interpreted by them as a way that would negatively affect on the image of a 

young state in the international arena. “Ukrainian politicians”, he says, “were not influenced 

by the experience accumulated on this issue by Poland, Lithuania, Latvia, Romania and 

Croatia in the period when they sought to become the members of the EU” [13, p. 214]. 

                                                 
 A similar bipolar perception of these events we can see in case of their reflection in collective 
memory of Ukrainians and Poles. 
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It is worth to note that the Holocaust occupies a very significant place among models of 

memory that have emerged in Western European countries in recent decades. Thus, unlike the 

countries of Eastern Europe, where after 1989 there was a desire to form a memory with an 

emphasis on the national-cultural narrative, the tragedy of the fate of “theirs” during the 

Second World War, which was combined with attempts to displace the genocide of Jews to 

the margin of “We”-memory, in the countries of Central and Western Europe so-called culture 

of repentance became the priority. This is a new philosophy of memorial policy, which 

includes the concept of the Holocaust and the repentance as its important components [5, 

p. 62]. 

Probably, dilemma of inclusion of the Holocaust into Ukrainian collective memory, 

difficulties of the heads of state in determining their position on this issue should be studied in 

the context of a wider problem: the simultaneous functioning of several memories about the 

Second World War in our country. The first was inherited from the Soviet era and emphasizes 

on the common opposition to the Nazi occupation of the peoples which lived in the USSR; 

second memory, so-called nationalistic, emphasizes on the special role of the Organization of 

Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army (the OUN-UPA) in those years 

(some researchers add to the collective memories the Jewish memory, that emphasizes on the 

Holocaust and the participation of neighbours in it) [10]. “In these realities”, stated Y. Hrytsak 

in 2012, “Ukraine is on the verge of a big discussion about the involvement of Ukrainian 

nationalists, in particular, and Ukrainians in general into the extermination of Jews during the 

Second World War” [7, p. 89]. At the moment we can state that frank polemic of the local 

scientists on this problem has not yet happened. 

Speaking about the implementation of the policy of memory in Ukraine, the priorities, 

which were defined in it, we must take into account the peculiarities of restoration of the 

collective memory of its titular nation, which began in the second half of the 1980’s. With the 

establishment of sovereign Ukrainian state, the latter faced a dilemma for defining those 

constructs that would induce the solidarity of the group; events that would link different 

generations to the only indicators. Curses of the “others” were not rejected or forgotten. But 

they could not compete with those painful points that chafed consciousness of the 

contemporaries of emergence of the young sovereign state after liquidation of so-called white 

spots of history. “Therefore it is not surprising that after 1989, the Galician Ukrainians began 

to restore mainly their own “wiped” collective memory. Memory of the “others”, Poles or 

Jews”, says Y. Hrytsak, “they allowed only occasionally, insofar as it did not interfere with 

their main business or did not neglect it...” [5]. 

Shearing this logic, we note that the own pain, “mechanism” of its perception by the 

social group led to removal from the topic of Holocaust that intellectuals, who form the 

collective memory. It is a result of the fact that historical discourse is always ideological, and 

historical science usually serves as a tool of politics of memory [8, p. 171]. 

Silent displacement of the problem of genocide of Jews to the margin of historical 

studies in Ukraine was caused also by inertia of post-Soviet thinking: the refusal of Ukraine to 

join to the course of implementation of Holocaust into the collective memory, that is 

widespread in modern states of the West, became an obstacle to discuss this topic, to study it 

comprehensively by cultural elites [13, p. 214]. Even introduction the study of Holocaust in 

secondary schools in Ukraine and consistent participation of Presidents of Ukraine in various 

events to commemorate the victims of Holocaust did not radically change the situation. 

Reflecting on the relations between historians (widely, cultural elites in general) and 

authorities induces modern scientists to state the probability of a compromise between them. 

At the same time they make a conclusion that “...ordinary carriers of memory, especially 

traumatic memory, that separates, are unprepared to compromise with the past” [8, p. 170]. 

Consequently, collective memory about certain events may include the component of 
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mutually denying perception of representatives of different nations that live in the same 

state.  

Another important reason for historians to remove themselves from studying the 

genocide of Jews is the difficulty in interpreting the relations of the latter with Ukrainians in 

time of the Second World War. “The topic of Holocaust is very painful”, notices 

O. Stiazhkina, “And not only because “they killed them”, but also because “we did not 

prevent this”. And sometimes even helped very sincerely” [12, p. 13]. For Ukrainians, 

Y. Hrytsak says, it is not easy to admit that “their ancestors during the war were not only 

victims but also criminals” [7, p. 89]. 

Within such judgments let us mention the words of Cheslav Milosh: “A poet is able to 

walk the streets of cities that existed two thousand years ago” [2]. At the same time, it is quite 

legitimate to assume that a poet, writer, historian or any other representative of cultural elites, 

for certain subjective reasons, may deliberately not see such a city, refuse to revive the 

memory about it in his scientific researches, writings and so on. Therefore, the city, or widely 

an event, a historical figure, etc. will displace to the margin of memory, and eventually 

disappear from it at all. In the best case, they will become components of knowledge of a 

narrow circle of intellectuals, which will face the dilemma of reviving a particular plot of the 

past or its suppression, hence its predestination on displacement from the collective memory 

of “theirs”. We suppose that the dilemma of the Holocaust vision, inclusion the memory about 

the victims of genocide of Jews into the collective memory of social group is still being 

resolved by Ukrainian political and cultural elites. 

Of course, the judgment about organized oblivion of the Holocaust in Ukraine is 

debatable. At the same time, one can be categorical in assertion that the dilemma of inclusion 

of memory about national minorities in it is obvious. The evidence of this is the absence of 

Jews in historical and cultural space of Western Ukraine. Recognition of this fact gave rise to 

the American historian O. Bartov, who traveled around Galicia in Ukraine in 2006, to name 

his book “Erased: Vanishing Traces of Jewish Galicia in Present-Day Ukraine”. 

The name of this book, which caused a certain discussion among Ukrainian historians, 

prompts to determine one more catalyst of amnesia, which is (un)readiness of “theirs” to 

commemorate the memory of the “others”. This dilemma is caused by the fact of change of 

socio-cultural landscape of the region, which may be the result of active emigration of the 

“others”, deportation of certain social groups, their ethnocide or genocide. Due to such 

processes in socio-cultural space of the region/state disappear communicative channels, that 

are characteristic of a certain time; material and cultural heritage of the “others” is gradually 

collapsing and decaying; the architecture that plays a role of a dumb statist of their former 

presence is gradually being destroyed, or due to other reasons (for example, repairs), loses its 

former ethnic markers. Those or other elements of everyday life, phrases, that had been used 

in the past by national minorities, become the gain of “theirs”, lose the colouring of otherness, 

root in their own traditions, turn into full-fledged components of their native language or 

slang. Such tendencies facilitate the functioning of amnesia, especially in those cases when 

earlier large national minorities disappear from the sociocultural landscape of a region/country 

due to certain events. 

Thus, in Ukraine there is a tendency to marginalize the memory about national 

minorities, in particular Jews. It can be traced both on individual and collective levels of 

                                                 
 Peculiarity of such status quo lies in the fact that “We”-memory and “They”-memory are united 

in the framework of collective memory of fellow citizens about other events and, mostly, do not 

conflict with each other.  
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unofficial memory. This is due to the peculiarities of behaviour of some part of the 

representatives of titular nation of Ukraine during the Holocaust, the unreadiness of their 

descendants to assess the actions of “theirs” against the “others” in time of genocide 

objectively. 

This subjectivity to some extent affects on the activities of representatives of cultural 

elites. Their distancing from the events of the Holocaust is also caused by the unreadiness of 

the state to concretize its position in assessment of controversial problem of Ukrainian-Jewish 

relations during the Second World War. Complex of above-mentioned factors, as well as 

gradual elimination of the presence of national minorities (and Jews in particular) in historical 

and cultural space of certain regions (for example, Western Ukraine), proves marginalization 

of official memory about them in modern Ukraine. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДІВ  

В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ 

 

У статті здійснено аналіз державних нормативно-правових актів, які формують 

законодавче підґрунтя політики вшанування пам’яті жертв геноцидів. Опираючись на 

класифікацію меморіального законодавства на декларативне та кримінальне, розглянуто 

створений в Україні комплекс декларативних норм щодо вшанування жертв геноцидів та 

спроби нормативного закріплення криміналізації заперечення цих злочинів. Означений 

аналіз здійснено із дотриманням хронологічної послідовності виконання органами 

державної влади нормотворчої функції щодо кожного з визначених типів меморіальних 

законів у сфері вшанування пам’яті жертв геноцидів. Після цього дається комплексна 

оцінка проблеми (не)дієвості створених нормативно-правових актів у практичній 

реалізації державної політики пам’яті. Такий підхід цілком відповідає класичному 

розмежуванню функцій політичної системи на „виході  – нормотворення і застосування 

правових норм, які варто розмежувати у часі і просторі. 

Ключові слова: меморіальне законодавство, політика пам’яті, меморіалізація, 

геноцид, Голокост, Голодомор, Пораймос. 

 

Долганов П. С. Государственная политика памяти жертв геноцидов в Украине: 

нормативно-правовой контекст. 

В статье осуществлен анализ государственных нормативно-правовых актов, которые 

формируют законодательную основу политики памяти жертв геноцидов. Опираясь на 

классификацию мемориального законодательства на декларативное и уголовное, 

рассмотрено создание в Украине комплекса декларативных норм по чествованию памяти 

жертв геноцидов и попытки нормативного закрепления криминализации отрицания этих 

преступлений. Указанный анализ осуществлен с соблюдением хронологической 

последовательности выполнения органами государственной власти нормотворческой 

функции по каждому из определенных типов мемориальных законов в сфере памяти жертв 

геноцидов. После этого дается комплексная оценка проблеме (не)действенности созданных 

нормативно-правовых актов в практической реализации государственной политики памяти. 

Такой подход полностью соответствует классическому разграничению функций 

политической системы на „выходе” – нормотворчества и применения правовых норм, 

которые следует разграничить во времени и пространстве. 

Ключевые слова: мемориальное законодательство, политика памяти, 

мемориализация, геноцид, Холокост, Голодомор, Пораймос. 

 

Dolhanov P. S. The state policy of commemorating of genocide victims in Ukraine: legal 

context. 

The article deals with the analysis of the state legal acts which form the legal basis for 

policy of commemorating of genocide victims. Based on the classification of the memorial 

legislation as declarative and criminal, the established in Ukraine set of declarative rules to 

commemorate the victims of the genocides and the attempts of regulatory consolidation of 

criminalization the denial of these crimes is considered. This analysis is carried out in 

compliance with the chronological sequence of the public authorities’ law-making function in 

respect of each of the specific types of laws in the memorial commemorating of the genocide 

victims. Then, it is given a comprehensive assessment of the issue of (in)effectiveness of a 

regulatory legal acts in the practical implementation of the state policy of memory. This 
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approach is consistent with the classical delineation of the functions of the political system on 

„output” – the rule-making and enforcement of the legal norms that should be differentiated 

in time and space. 

It is noted that the policy of memory on commemorating of genocide victims and 

overcoming of genocide consequences in the Ukrainian regulatory framework provides for 

the following measures: public action to commemorate victims of genocides (various 

commemorative practices, conferences, and other events of a similar nature), fixing of the 

memory of the genocide victims in the symbolic space of the country, the intensification of 

academic studies, social and economic guarantees for survived victims, and in the case of 

Holodomor still struggle for international recognition. 

Most initiatives focused on fixing the memory of the genocide and public events to 

commemorate their victims were dedicated to the Holodomor; at the same time, the victims of 

the Holocaust and Porajmos at least de jure received social and economic benefits aimed on 

overcoming of the genocide consequences. However, the presence of such mechanism is treated 

rather a coincidence than the result of a clearly defined strategy to overcome the genocide 

consequences because this mechanism was institutionalized before the moment, when at the state 

level appeared the first regulations about the Holocaust and genocide of Roma. Victims of the 

Holodomor only in order of recommendation got chance for economic support. 

The analysis of legislation on commemorating of genocide victims in Ukraine gives a 

reason to make a conclusion about the indifferent attitude of state and political elites to this 

problem. This explains the chaos existing in regulatory framework. However, despite initially 

motivation and errors, the first steps towards commemorating the victims of genocides that 

took place in Ukraine in the past, the state has already made. The memorial policy on the 

Holodomor, the Holocaust and Porajmos is launched officially. Its future will depend not only 

on the balance of political power and interests of the new ruling coalition and the opposition, 

but also on the initiatives of civil society, that is emerging. 

Key words: memorial legislation, politics of Memory, genocide, Holocaust, Porajmos, 

Holodomor. 

 

Політика вшанування жертв геноцидів, яка має на меті цементування ідентичності 

націй, що їх пережили, виховання культури толерантності, подолання наслідків цих 

катастроф та їх недопущення у майбутньому, сьогодні залишається однією з 

найактуальніших складових меморіальної політики багатьох держав та міжнародних 

організацій. Україна у цьому контексті постає особливою країною, на території якої у 

першій половині ХХ ст. розгорнулися аж три подібні драматичні процеси. Незважаючи 

на значну кількість праць, присвячених вивченню Голодомору та Голокосту на 

території України (чого, однак, не можемо сказати про Пораймос), на рівні державної 

меморіальної політики вони поки що не знайшли належного відображення (на відміну 

від сусідньої Польщі, точка відліку якої у здійсненні відповідної політики майже 

збігається з українською). Політика вшанування жертв геноцидів, здійснених 

нацистським режимом, та подолання їх наслідків у незалежній Україні здійснювалася у 

контексті продовження радянської методології пам’ятевої політики. Але практика 

вшанування жертв нацизму у широкому і неконкретизованому за етнічним та сутнісним 

критеріями контексті була остаточно морально делегітимізована у період 

інтенсифікації політики вшанування жертв Голодомору як геноциду української нації, 

здійснюваної В. Ющенком. Виокремлюючи один із геноцидів, що мав місце на 

українських землях у минулому, Українська Держава у контексті етики пам’яті вже не 

мала морального права нівелювати інші, вписуючи їх у загальну канву „жертв 

нацистських переслідувань”. У зв’язку з цим виникла необхідність здійснення 

продуманої державної політики вшанування жертв усіх геноцидів, які відбувалися на 
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території країни в минулому, що може стати вагомим кроком до подолання негативних 

наслідків „ексклюзивної” етноцентричної історичної політики 1990-х рр. 

Нормативно-правові акти, присвячені вшануванню жертв геноцидів, є складовою 

меморіального законодавства держави. Вперше подібна категорія з’явилася у 

французькому публічному та науковому дискурсі. Меморіальне законодавство у 

правовій традиції прийнято поділяти на декларативне та кримінальне [7]. Декларативні 

норми покликані відображати офіційну позицію щодо тих чи інших резонансних подій 

минулого. Зазвичай вони стосуються тих моментів історії, які несли в собі загрозу нації 

чи цивілізації або були знаковими для цивілізаційного чи національного розвитку. 

Кримінальне законодавство меморіального характеру передбачає покарання за ті 

оцінки визначених історичних подій, які є діаметрально протилежними до офіційних 

інтерпретацій [1, с. 135–139]. При цьому в одному законі (чи іншому нормативному 

акті) може міститися одночасно два типи меморіальних норм: як декларативна оцінка 

історичної події, так і визначення покарання за її „неправильну” інтерпретацію.  

Комплексний аналіз українського законодавства у сфері вшанування пам’яті жертв 

геноцидів поки що не здійснювався. Існують лише окремі розвідки, присвячені 

меморіальному законодавству держави у цілому. До таких належать статті Ю. Ганжурова та 

О. Маклюка [1; 8]. Зазначимо, що автори цих статей акцентували увагу майже виключно на 

тих нормативно-правових актах, що присвячені Голодомору. Подібне висновуємо і щодо 

навчального посібника А. Козицького, в якому міститься короткий аналіз українського 

законодавства, присвяченого вшануванню пам’яті жертв Голодомору [6, с. 202–211]. 

Означена лакуна в українських меморіальних студіях актуалізує завдання 

здійснення аналізу державних нормативно-правових актів, які формують законодавче 

підґрунтя політики вшанування пам’яті жертв геноцидів. Зважаючи на наявну 

класифікацію пам’ятевого законодавства, розглянемо спочатку створений в Україні 

комплекс декларативних норм щодо вшанування жертв геноцидів, а потім спроби 

нормативного закріплення криміналізації заперечення цих злочинів. Означений аналіз 

здійснюватимемо, дотримуючись хронологічної послідовності виконання органами 

державної влади нормотворчої функції щодо кожного з визначених типів меморіальних 

законів у сфері вшанування пам’яті жертв геноцидів, після чого даватимемо 

комплексну оцінку проблемі (не)дієвості створених нормативно-правових актів у 

практичній реалізації державної політики пам’яті. Такий підхід цілком відповідає 

класичному розмежуванню функцій політичної системи на „виході” – нормотворення і 

застосування правових норм, які варто розмежувати у часі і просторі. 

Переважна більшість меморіального законодавства, запровадженого в різних 

державах світу, носить декларативний характер. У західному цивілізаційному ареалі 

значний пласт нормативно-правових актів, що дають оцінку різним історичним подіям, 

присвячено Другій світовій війні та пам’яті про Голокост. Україна ж, будучи відірвана 

від таких інтерпретацій подій минулого „залізною завісою”, лише із 1991 р. де-факто 

отримала можливість формувати власне законодавство щодо геноцидів першої 

половини ХХ ст. Саме тому держава змушена була пройти певний етап студій із 

геноцидознавства, аби виробити адекватні своєму трагічному історичному минулому 

оціночні нормативно-правові акти. 

Тому аналіз законодавчого поля щодо вшанування жертв геноцидів та подолання 

їх наслідків в Україні засвідчує, що у 1990-х рр. держава не ухвалила жодних помітних 

рішень у цьому напрямі (якщо не вважати таким визначення указом Л. Кучми Дня 

пам’яті жертв голодоморів та комуністичних репресій, що не містить навіть натяку на 

інтерпретацію цих подій у геноцидному контексті) [18]. Не став точкою відліку її 

політики у цьому напрямі і 2000 р., коли було прийнято Закон України „Про жертви 

нацистських переслідувань” (від 23.03.2000 р.). Цей нормативний акт лише 
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опосередковано стосувався вшанування пам’яті жертв одного з геноцидів, які мали 

місце у період Другої світової війни, та подолання його наслідків. Вже саме 

формулювання назви цього закону сигналізує про тяглість та значну інерцію радянської 

політики пам’яті. Концепт „жертви нацистських переслідувань” лише категоріально 

замінює безликих „радянських громадян”, що постраждали від нацистської окупаційної 

політики. Конкретного наголосу на жертвах геноциду у цьому законодавчому акті не 

здійснено. Власне категорія „геноцид” жодного разу не вживається у ньому, хоча 

міститься згадка про гетто, яке визначається як „…частина території населеного 

пункту, виділена для примусового тримання осіб єврейської національності з метою їх 

ізоляції та подальшого знищення” [4]. Також окремо визначено „табір примусової праці 

для осіб єврейської національності”. Але вже визначення категорії „табори знищення” 

цілком відповідає радянському духу: „…створені з метою проведення екзекуцій у 

стаціонарних приміщеннях та місцях масових страт мирного населення” [4]. Саме 

„мирне населення”, а не конкретизовані етнічні групи (євреї, роми, українці тощо) 

постає головним об’єктом фізичного знищення, здійснюваного нацистським 

окупаційним режимом. У класифікації жертв нацистських переслідувань також відсутні 

ті з них, що пережили геноцид. Натомість їх визначають як колишніх в’язнів 

„…концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання…”. 

У зв’язку з окресленим вище, нормативний акт 2000 р. не можна визначати точкою 

відліку державної політики вшанування жертв геноцидів: адже він безпосередньо не 

містить необхідного категоріального апарату. Окрім того, більша частина цього закону 

присвячена соціальній проблематиці, окреслюючи економічні гарантії і пільги людям, 

що стали жертвами нацизму у період Другої світової війни. Багато в чому саме 

необхідність конкретизації таких соціально-економічних компенсацій (пов’язана із 

відповідними виплатами з боку ФРН) і стала однією з головних причин появи 

означеного законодавчого акту, що дає підстави висновувати про домінанту його 

соціально-економічної зумовленості. 

Першим нормативним актом вищого органу державної влади України, в якому 

згадується термін „геноцид”, була Постанова Верховної Ради України „Про 70-ті 

роковини голодомору в Україні”, в якій останній засуджувався як акт геноциду щодо 

українського народу [12]. Нею визначалося, що у 2003 р. Верховною Радою буде 

проведено окремі слухання, приурочені цій події. Також передбачалася меморіалізація 

Голодомору, здійснення відповідних публічних заходів, приурочених роковинам, 

активізація наукових досліджень причин та перебігу геноциду, створення спеціалізованих 

державних інститутів, що забезпечували б накопичення та фіксацію пам’яті про трагічні 

події, і навіть боротьба за міжнародне визнання Голодомору геноцидом відповідно 

Конвенції ООН „Про запобігання злочину геноциду і покарання за нього”. 

Як продовження, що випливало із цього нормативного акту, український парламент 

провів відповідні слухання і ухвалив постанову „Про Звернення до Українського народу 

учасників спеціального засідання Верховної Ради України 14 травня 2003 року щодо 

вшанування пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років”. У ній зазначається таке: „Ми, 

учасники спеціального засідання Верховної Ради України 14 травня 2003 року, чинимо це 

сьогодні, визнаючи голодомор 1932–1933 років актом геноциду українського народу за 

диявольським задумом сталінського режиму”2 [14]. У цьому нормативному акті містилося 

досить парадоксальне формулювання: „Розглянувши питання про голодомор як акцію 

                                                 
2 Цікаво, що у період парламентських слухань, які привели до появи цієї постанови, відомий 

у майбутньому своїми українофобськими настроями Д. Табачник всебічно підтримував 

означений нормативний акт, що може бути свідченням інструменталізації меморіальної 
політики напередодні виборчої кампанії. 
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геноциду на спеціальному засіданні Верховної Ради України, ми певною мірою виконали 

свій громадянський, патріотичний обов’язок перед пам’яттю мільйонів людей, перед 

підростаючим поколінням” [14]. Із нього складається враження, що ухвалення однієї 

постанови цілком достатньо для „виконання патріотичного обов’язку перед пам’яттю 

мільйонів людей”. Доля ж подальшої роботи у цьому напрямі сформульована досить 

розпливчато, жодних конкретних рекомендацій чи плану дій щодо боротьби за 

повноцінне визнання Голодомору геноцидом на майбутнє не було визначено. Цікаво, що 

й сама категорія „голодомор” у згаданих постановах була написана з маленької літери – 

граматичні тонкощі, що засвідчували небажання депутатів надавати цій події особливого 

значення у державній політиці пам’яті. 

Справжньою точкою відліку повноцінного визнання одного з геноцидів із 

запровадженням відповідних щорічних комеморативних практик і низки норм 

зобов’язального характеру стала Постанова Верховної Ради України „Про відзначення 

Міжнародного дня голокосту ромів”. У частині 1 цієї постанови зазначається: 

починаючи з 2004 р., щороку відзначати 2 серпня на державному рівні Міжнародний 

день голокосту ромів (дата „циганської ночі” у концтаборі Аушвіц-Біркенау) [13]. 

Таким чином Україна вперше на офіційному державному рівні встановила щорічну 

дату вшанування жертв одного із геноцидів, що мав місце на її територіях. Постанова 

також містить формулювання зобов’язального характеру, згідно з якими передбачена 

державна підтримка вивчення історії Пораймосу на українських землях, меморіалізація 

місць масових убивств та включення його жертв до числа осіб, які заслуговують на 

відповідні соціально-економічні компенсації, передбачені українським законодавством 

для жертв нацистських переслідувань. Застосування цієї норми на практиці доручено 

Кабінету Міністрів, а контроль за її дотриманням покладено на Комітет Верховної Ради 

України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 

Означена постанова, щоправда, викликає принаймні дві серйозні аналітичні 

дилеми. Перша з них стосується того, як сталося так, що одна з найбільш 

маргіналізованих етнічних меншин держави отримала, скажемо так, хронологічну 

першість у визначенні офіційної дати вшанування жертв геноциду? Невже проблема 

малодослідженого Пораймосу хвилювала українську громадськість та органи державної 

влади значно більше за Голодомор та Голокост? Якщо відсутність норм на 

загальнодержавному рівні щодо вшанування жертв Голокосту могла бути пояснена 

антисемітизмом чи небажанням українців піднімати пікантну проблему участі їхніх 

предків у ганебному злочині, то хронологічна першість у визначенні дати вшанування 

жертв Пораймосу відносно аналогічної державної норми про Голодомор навряд чи 

піддається повноцінному каузальному аналізу. Пораймос жодною мірою не міг 

хвилювати українську владу більше за Голодомор. Припускаємо, що, по-перше, це 

наслідок випадкової епізодичної меморіальної політики української влади в питанні 

вшанування пам’ятей жертв геноцидів. По-друге, ухвалення відповідної постанови 

шляхом лобіювання зацікавленими особами у державних структурах не могло 

викликати такого опору „груп-мішеней”, як у випадку із резонансними для політичного 

життя України Голодомором (чиє повноцінне визнання постійно наштовхувалося на 

опір КПУ та її прихильників) та Голокостом. Хоча не варто відкидати й іншого 

пояснення: депутати ВРУ цілком могли вважати, що вже наявної дати вшанування 

жертв Голодомору та комуністичних репресій цілком достатньо, і визначати її окремо 

для геноциду української нації не потрібно. 

Друга дилема виникає при аналізі тексту постанови, присвяченої вшануванню жертв 

Пораймосу. Вона стосується наявної там категоріальної плутанини. Станом на сьогодні 

однією із найбільш вживаних категорій, якими позначається геноцид ромів, є „Пораймос”. 

Однак вона не має нормативної легітимації і вживається переважно в академічних колах 
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(серед яких теж точаться дискусії щодо її правомірності, існують і конкурентні категорії 

на кшталт „Калі траш” чи „Самударіпен”) [6, с. 324]. Тому, приймаючи вищеозначену 

постанову, ВРУ звернулася до Прокламації Міжнародної ради пам’яті геноциду ромів, 

якою 2 серпня визначено „Міжнародним днем голокосту ромів”. Саме така категорія і 

була взята за основу при формулюванні тексту правової норми. Однак необізнаність її 

розробників у категоріальному апараті геноцидознавства обумовила синонімічну підміну 

терміну „геноцид” іншим – „етноцид”. „За роки Другої світової війни гітлерівські 

фашисти разом із своїми прислужниками, здійснюючи расистську політику етноциду, 

вивезли з окупованих країн і спалили у концтаборах близько 500 тисяч ромів”, – 

зазначається у постанові Верховної Ради [13]. При цьому у тексті нормативного акту 

жодного разу не згадано категорію „геноцид”, хоча це випливає зі змісту, оскільки 

йдеться про фізичне знищення за етнічним критерієм, а не про жорстку політику 

викорінення етнічної ідентичності (що і позначається терміном „етноцид”). Було це 

свідомим намаганням уникнути відповідного терміну чи елементарною професійною 

необізнаністю – питання, на яке не можемо дати однозначної відповіді. Однак 

вищеозначена синонімічна підміна абсолютно різних понять, звісно, є нічим іншим, як 

наслідком незнання авторами постанови їхнього тлумачення.  

Проаналізовані вище законодавчі акти ВРУ були лише першими кроками держави 

у напрямі актуалізації геноцидів в українській меморіальній політиці. Вперше 

послідовну стратегію у цьому питанні було започатковано після обрання Президентом 

В. Ющенка. Саме за його ініціативи в Україні з’явився нормативний акт вищого в 

ієрархії законодавства рівня, присвячений вшануванню жертв одного з геноцидів, – 

Закон України „Про Голодомор 1932–1933 років в Україні” [3]. У статті 1 цього закону 

зазначалося: „Голодомор 1932–1933 років в Україні є геноцидом Українського народу”. 

Цей законодавчий акт став об’ємнішим і чіткішим у порівнянні з попередніми. До 

нього включено низку зобов’язальних для виконавчих органів влади норм щодо 

організації і проведення щорічних комеморативних практик, підтримки і фінансування 

академічних досліджень у цьому напрямі та меморіалізації Голодомору. Ключовою 

структурою, що повинна була займатися вивченням Голодомору, визначено 

Український інститут національної пам’яті.  

Надалі В. Ющенко своїм указом вніс зміни до відповідного нормативного акту 

Л. Кучми щодо Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій, визначивши 

конкретну дату вшанування саме жертв голодоморів [20]. Цікаво, що власне 

формулювання „голодомори” залишилося у редакції 1998 р. незважаючи на те, що лише 

один із них на офіційному державному рівні було визнано актом геноциду. Це засвідчує 

бажання Президента не зупинятися на геноцидній версії лише одного із голодоморів, 

віктимізуючи українців безпрецедентними в історії жертвами аж трьох геноцидів. Така 

стратегія, зважаючи на визнання навіть українським академічним середовищем лише 

одного голодомору, мала винятково популістський характер, перешкоджаючи 

доведенню геноцидної сутності Голодомору 1932–1933 рр. 

Закон України „Про Голодомор” вартий аналітичної уваги не тільки з огляду тих 

положень, які він містить, але й у контексті того, що у ньому відсутнє. Згідно із 

законом 2000 р., присвяченим жертвам нацистських переслідувань, ті, хто пережили 

Голокост, а, згідно з уточненням 2004 р. і Пораймос, отримували юридичне право на 

пільги соціально-економічного характеру. Однак жертви Голодомору таких 

преференцій чомусь не удостоїлися, адже у законі не міститься навіть жодного натяку 

на такій складовій подолання наслідків геноциду українців. Це може свідчити про 

бажання Президента використати власну меморативну політику винятково як 

символічний інструмент легітимації влади на тлі невдалих соціально-економічних 

заходів і відсутності обіцяних системних реформ. 
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Насамкінець варто згадати і ще одну норму, присвячену офіційному визнанню 

Україною Голокосту та запровадженню на державному рівні Дня вшанування його 

жертв. Першим і поки що єдиним нормативним актом на вищому державному рівні, 

який містить згадку про Голокост, стала Постанова Верховної Ради України „Про 

відзначення 70-річчя трагедії Бабиного Яру”. Цей документ зобов’язує Кабінет 

Міністрів України встановити 27 січня щорічним Днем відзначення пам’яті жертв 

Голокосту [11]. Однак ключове формулювання постанови, яке визначає контекст 

визнання у ній геноциду євреїв на українських землях у части Другої світової війни, 

вписується у методологію радянської історичної політики: „У зв’язку з наближенням 

скорботної дати – 70-ї річниці з початку масового знищення фашистськими 

загарбниками жителів Києва й військовополонених у Бабиному Яру і з метою 

увічнення пам’яті жертв геноциду, Верховна Рада України постановляє…” [11]. Тобто 

жертвами організованих нацистським окупаційним режимом вбивств у Бабиному Яру, 

що прирівнюються до геноциду, визнаються „жителі Києва” та „військовополонені”. 

Довільна інтерпретація геноциду та його жертв може бути свідченням як небажання 

виокремлювати їх із контексту „радянських людей” (які методологічно і надалі 

присутні у меморіальній політиці, отримавши іншу термінологічну визначеність), так і 

відсутності у владних еліт послідовної стратегії пам’ятевої політики, її епізодичності та 

інерційності. Хоча подібне визначення жертв Голокосту до певної міри вписується у 

концептуальне тлумачення сутності цієї дефініції Меморіальним музеєм Голокосту в 

США (якщо про це було відомо розробникам правової норми), який значно розширює 

перелік категорій жертв, що підпадають під означене поняття. Хай там як, але спосіб 

визнання Голокосту одним пунктом у постанові, присвяченій жертвам Бабиного Яру, 

символічно звужує масштаби Катастрофи євреїв на українських землях, відводячи їй 

роль „краплі в морі” інших злочинів нацизму. 

Завершуючи аналіз реалізації нормотворчої функції Українською Державою щодо 

вшанування пам’яті жертв геноцидів на території України, варто звернути увагу на ще 

один цікавий аспект проблеми: ієрархію правових норм, присвячених Голодомору, 

Пораймосу та Голокосту. Якщо Голодомор удостоївся прийняття окремого закону, то 

Пораймос і Голокост визнаються геноцидами лише у постановах Верховної Ради. Такі 

ієрархічні диспропорції нормативно-правового характеру у вшануванні пам’яті жертв 

геноцидів можуть стати джерелом невдоволення меморіальною політикою влади у 

поліетнічній країні та несуть у собі потенційні загрози для формування толерантного 

простору міжетнічних відносин у далекоглядній перспективі. 

Підсумовуючи вищеозначене, констатуємо, що політика пам’яті щодо вшанування 

жертв геноцидів та подолання їх наслідків в українській нормативній базі передбачала 

такі заходи: публічні дії щодо вшанування жертв геноцидів (різного роду 

комеморативні практики, конференції, інші заходи подібного характеру), фіксація 

пам’яті про жертв геноцидів у символічному просторі країни, активізація академічних 

досліджень, надання соціально-економічних гарантій жертвам, що вижили, а у випадку 

Голодомору ще й боротьба за міжнародне визнання. 

Прийняття відповідних правових норм законодавчою владою зобов’язує її 

виконавчу гілку забезпечити їх застосування на практиці та здійснювати контроль за 

дотриманням. У зв’язку з цим коротко означимо проблеми застосування нормативних 

актів, присвячених жертвам геноцидів та їх практичній функціональності. 

У сфері публічних заходів щодо вшанування жертв геноцидів, мабуть, 

найуспішніше вдалося втілити комеморативні практики, присвячені Голодомору 1932–

1933 рр. Від моменту актуалізації цієї проблеми у сфері публічної політики 

В. Ющенком щорічні комеморативні практики в четверту суботу листопада та наукові 

конференції набули масового характеру у масштабах всієї країни. Науково-практичні 
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конференції, різного роду публічні слухання та виховні заходи в освітніх закладах, 

приурочені до цього дня, теж стали звичним для країни явищем.  

Що ж стосується інших геноцидів, то вшанування їх жертв не набуло такого 

масового характеру. Щодо застосування нормативної бази вшанування жертв 

Пораймосу, його дослідник М. Тяглий зауважує таке: „…ці рішення залишилися на 

папері: практика свідчить, що представники державних установ лише беруть пасивну 

участь у таких заходах і лише у тих випадках, коли їх ініціюють і беруть на себе 

відповідальність за їхню організацію та проведення місцеві неурядові установи або 

об’єднання громадян” [10, с. 7]. Як наслідок – вшанування жертв голокосту ромів 

відбувається лише в поодиноких випадках. Що ж стосується Голокосту, то 

започаткування на офіційному державному рівні Дня вшанування його жертв відбулося 

лише у 2011 р. і суттєвих зрушень на рівні державних комеморативних практик у цьому 

напрямі поки що не спостерігається. Звісно, жертви Голокосту вшановувалися в 

Україні і до цього, однак, як і у випадку з геноцидом ромів, ініціатива тут майже 

завжди належала українським недержавним організаціям або структурам, що 

знаходяться за межами України. Вшанування ж їх пам’яті на офіційному державному 

рівні майже завжди зводилося до урочистих промов Президентів України. 

Вагомим напрямом державної політики щодо подолання наслідків геноцидів є 

надання їхнім жертвам відповідних соціально-економічних гарантій. Останні вперше були 

отримані жертвами Голокосту. Однак вони отримали їх не як жертви геноциду, а у більш 

широкому контексті жертв нацизму чи Другої світової війни, що було закріплено ще 

постановою Верховної Ради у 2000 р., про яку йшлося вище. Застосування цієї правової 

норми відбулося шляхом прийняття процедурної Постанови Кабінету Міністрів України 

„Про затвердження Порядку виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів на право 

одержання пільгових проїзних документів (квитків) жертвам нацистських переслідувань” 

[15]. Жертви Голокосту потрапляли під дію цього нормативного акту як в’язні 

концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання. Тому де-факто вони мали право 

на матеріальні компенсації, хоча категорія „геноцид” („Голокост”) щодо них і не 

вживалася. Окремою Постановою Верховної Ради України „Про відзначення 

Міжнародного дня голокосту ромів” до пільгової категорії осіб, що постраждали у часи 

Другої світової війни, було прирівняно і жертв Пораймосу, про що йдеться у третій 

частині нормативного акту [11]. Незважаючи на те, що, принаймні де-юре, жертви 

Пораймосу в Україні мають підпадати під категорію „жертви нацистських 

переслідувань”, практичне втілення цих юридичних положень залишає бажати кращого.  

У випадку ж із соціально-економічними преференціями держави жертвам 

Голодомору ситуація чи не найгірша навіть на рівні їх нормативного визначення. Як уже 

зазначалося, у Законі України „Про Голодомор” взагалі відсутні положення щодо 

економічних компенсацій. Однак у цьому випадку процедурні норми містять подібні 

згадки. Ще 20 березня 2002 р. Л. Кучма видав указ „Про заходи у зв’язку з 70-ми 

роковинами голодомору в Україні”, в якому визначив, що особи, які пережили 

Голодомор, повинні отримати відповідні преференції у медичному і соціально-

побутовому обслуговуванні та допомогу у веденні присадибного господарства [9, с. 55]. 

Однак реалізацію відповідних заходів де-факто була покладено на розсуд регіональних та 

місцевих органів управління і самоврядування, що й визначило подальшу невтішну долю 

соціально-економічної складової політики влади щодо подолання наслідків Голодомору.  

Не сталося значного покращення у цій сфері і з приходом на посаду Президента 

В. Ющенка. Здійснюючи послідовну політику пам’яті щодо Голодомору, останній 

„пригадав” про необхідність соціально-економічних пільг для його жертв лише у 

2008 р. Указ „Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів” від 25 вересня 

2008 р. в одному з пунктів містить формулювання про те, що у соціально-економічному 
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аспекті повністю дублює вже згаданий указ Л. Кучми: „Додаткові заходи щодо 

поліпшення медичного та соціально-побутового обслуговування, надання матеріальної 

допомоги особам, які пережили Голодомор 1932–1933 років в Україні, сприяння у 

веденні ними присадибного господарства” [21; 19]. Наступний указ „Про додаткові 

заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні” від 12 

червня 2009 р. ще раз повторює це формулювання загального характеру.  

Категорія „додаткові заходи” завжди де-факто має рекомендаційний характер, що 

прирікає відповідну політику на ситуативний популізм без вироблення та втілення 

послідовної стратегії. Жертви Голодомору потребували створення чіткої процедури 

соціально-економічних пільг (як у випадку із жертвами нацистських переслідувань), а не 

„додаткових заходів”, до яких можна вдаватися, коли така процедура вже діє. Таке байдуже 

ставлення до подолання наслідків Голодомору є однією з причин, яка дає підстави 

висновувати про політико-ідеологічний характер більшості заходів, організованих 

В. Ющенком з метою вшанування жертв геноциду українців. Адже його більше хвилювало 

публічне вшанування померлих, ніж допомога тим, хто вижив. У зв’язку з цим поодинокі 

мізерні символічні виплати, ініційовані місцевими органами влади та управління, стали 

тими матеріальними пільгами, які отримали жертви Голодомору. 

Що стосується третьої складової меморіальної політики щодо жертв геноцидів, 

яку визначаємо як фіксацію пам’яті про їх перебіг, то станом на сьогодні найбільше 

державних ініціатив простежувалося щодо Голодомору. Вивчення причин, перебігу та 

наслідків останнього законом було покладено на спеціалізовану структуру – 

Український інститут національної пам’яті. Останній було створено згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України „Про утворення Українського інституту 

національної пам’яті” від 31 травня 2006 р. [16]. Голодомор – єдиний із трьох 

геноцидів, для вивчення якого де-факто створили спеціалізовану академічну структуру 

(хоча під формальним оглядом вона мала займатися усією проблематикою історичного 

минулого України). Як у законі, так і у всіх згаданих постановах вищих органів 

державної влади основна увага приділялася дослідженню Голодомору.  

Знаковим документом, що мав на меті забезпечити втілення основних положень 

Закону України „Про Голодомор” у цьому напрямі, стало розпорядження Кабінету 

Міністрів від 27 лютого 2008 р. „Про схвалення Концепції Загальнодержавної 

національно-культурної програми дослідження Голодомору 1932–1933 років в Україні 

та увічнення пам’яті його жертв на період до 2012 року” [5, с. 75]. Науковці, державні 

установи та громадські організації, які займалися вивченням Голодомору, мали шанс на 

отримання державних грантів та інших преференцій. Не менш промовистою була і 

політика у сфері символічного маркування простору. „Продовження роботи з 

виявлення та належного впорядкування місць поховань жертв голодоморів, 

установлення в населених пунктах України, жителі яких постраждали від голодоморів в 

Україні, відповідних пам’ятників та пам’ятних знаків, у тому числі здійснення дальших 

заходів щодо спорудження у місті Києві пам’ятника визначному досліднику 

Голодомору 1932–1933 років в Україні Джеймсу Мейсу”, – зазначалося в одному з 

указів В. Ющенка [19]. Пам’ятники мали встановлювати не лише Голодомору, але і 

його дослідникам. При цьому зміни у символічному маркуванні простору стосувалися 

не тільки встановлення пам’ятників жертвам Голодомору, але і знесення тих із них, що 

були присвячені людям, відповідальним за його організацію. Ясна річ, ініційовані 

Президентом зміни у символічному просторі не були доведені до кінця як через його 

швидкоплинне перебування при владі, так і недостатні зусилля у цьому напрямі. У 

зв’язку з цим у символічному просторі міст виникло чимало „пустот” (так званих 

„немісць пам’яті”, якщо послуговуватися категоріальним апаратом З. Баумана) із 

надписами „тут буде встановлено пам’ятник жертвам голодоморів”. 
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Нічого подібного за масштабами на державному рівні не відбувалося у випадку із 

фіксацією пам’яті про жертви Пораймосу чи Голокосту. Сьогодні ініціатива вивчення 

Пораймосу йде радше від недержавних організацій, а меморіалізація цих подій 

увінчалася встановленням однієї кам’яної плити на території Бабиного Яру, пам’ятного 

знака у Кам’янець-Подільському (що відбувалося не за ініціативою органів державної 

влади) та меморіалу у Чернігові. Меморіалізація та вивчення Голокосту в Україні теж є 

заслугою недержавних організацій. У зв’язку з цим на рівні державної меморіальної 

політики фіксація пам’яті про жертв Пораймосу і Голокосту до сьогодні не набула 

системного характеру. Саме тому значна частина місць масових убивств (якщо не 

більшість) залишається безмовною. 

Підсумовуючи ініціативи влади у напрямі практичного втілення прийнятих правових 

норм, що покликані забезпечити вшанування пам’яті жертв геноцидів, висновуємо таке: 

найбільше ініціатив, спрямованих на фіксацію пам’яті про геноциди, та публічні заходи 

щодо вшанування їх жертв були присвячені Голодомору; водночас жертви Голокосту та 

Пораймосу принаймні де-юре отримали соціально-економічні пільги, спрямовані на 

подолання наслідків геноцидів. Однак їх наявність трактуємо радше випадковістю, ніж 

результатом чітко визначеної стратегії подолання наслідків геноцидів, оскільки цей 

механізм інституціоналізувався ще до того, як на державному рівні з’явилися перші 

нормативні акти, в яких йшлося про Голокост та геноцид ромів. Жертви ж Голодомору 

лише в рекомендаційному порядку отримували шанс на економічну підтримку.  

Чи не найбільше дискусій у сучасному публічному дискурсі про меморіальне 

законодавство викликає проблема криміналізації заперечення геноцидів та інших злочинів 

проти людяності, що мали місце у минулому. Означену дилему можна символічно 

визначити як Карл Попер vs Вольтер. Натхненнику просвітницьких ідеалів приписують такі 

слова: „Я не згоден з жодним Вашим словом, але готовий померти за Ваше право це 

говорити”. Водночас К. Попер, ставши свідком злочинів тоталітарних режимів, визнавав 

необхідність обмеження права на свободу слова в ім’я торжества толерантності: „В ім’я 

толерантності ми маємо вимагати право бути нетолерантними до нетолерантності” [23]. 

Саме на ґрунті останнього постулату і легітимізується криміналізація заперечення 

Голокосту та, подекуди, геноциду вірмен у багатьох європейських державах. 

Меморіальні закони кримінального типу ухвалені парламентами Австрії, ФРН, 

Ізраїлю і стосувалися перш за все заперечення Голокосту [7]. Поштовхом до 

криміналізації Голокосту в низці західноєвропейських держав стало прийняття у 

Франції в 1990 р. Закону Гессо (під впливом справи Форіссона). Із часом подібну 

практику запровадили Швейцарія, Іспанія (згодом скасована конституційним судом 

держави), Бельгія, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина, Чехія, Литва, Латвія, 

Люксембург [6, с. 315–316]. Водночас дискусії з цього приводу в Фінляндії та Італії 

завершилися висновком про те, що меморіальне законодавство кримінального 

характеру перечить основним правам та свободам людини. На таких же позиціях 

завжди стояла більшість істориків та юристів Сполученого Королівства і США. 

Зокрема, відомий англійський історик Тімоті Гартон Еш вважає, що боротися із 

запереченням Голокосту потрібно у ЗМІ, школах та університетах, а не в поліцейських 

відділках і судах [17]. Схоже виглядає і позиція видатного французького вченого у 

царині меморіальної політики П. Нора [8]. 

Однак у 2007 р. було прийняте рамкове рішення Європарламенту, згідно з яким 

країнам ЄС рекомендовано запровадити карне законодавство за заперечення Голокосту. 

Ясна річ, це не відміняє того факту, що „право на інтолерантність до нетолерантності” 

так і не стало науковою категорією у юриспруденції поряд із „правом на свободу 

слова”, і серед юристів до сьогодні точаться суперечки щодо так званих 

„криміналізаційних історичних законів” [7].  
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Україна, обравши євроінтеграційний вектор зовнішньої політики як домінантний, 

вже зараз може зіткнутися із дилемою (не)криміналізації Голокосту та інших геноцидів, 

що мали місце на її теренах у минулому. Дискусії з цього приводу серед українських 

істориків та політиків ведуться у руслі відомих угорського та литовського сценаріїв – 

криміналізувати пропонують не лише заперечення Голокосту, але й злочини комунізму 

(саме такі закони було прийнято в Литві у 2009 р. й Угорщині у 2010 р.). Перші 

ініціативи на вищому державному рівні у цьому напрямі стосувалися саме злочинів 

комунізму. Закон України „Про Голодомор” передбачає запровадження карної 

відповідальності за заперечення геноциду. У 2007 р. В. Ющенко запропонував 

парламенту внести зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів 

України, згідно з якими передбачалася б карна відповідальність за заперечення 

Голодомору та Голокосту „як геноциду єврейського народу” [5, с. 62]. Але перша 

спроба криміналізувати інтерпретацію минулого не увінчалася успіхом: більшість 

депутатів Верховної Ради небезпідставно піддала жорсткій критиці зміст законопроекту 

В. Ющенка. Тому ст. 2 Закону України „Про Голодомор” щодо публічного заперечення 

злочину так і не набула практичного втілення. 

Станом на сьогодні склалася парадоксальна ситуація щодо кримінальної 

відповідальності за заперечення Голокосту та Пораймосу. У жодному із законодавчих 

актів, у яких йдеться про ці злочини, криміналізація за заперечення геноцидів не 

передбачається. Однак один із так званих „диктаторських законів” від 16 січня 2014 р. 

визначав карну відповідальність за заперечення злочинів фашизму [2]. Незважаючи на 

скасування означених нормативних актів, криміналізація заперечення злочинів 

фашизму увійшла до числа тих чотирьох законодавчих нововведень, які були заново 

ухвалені на тому ж засіданні ВРУ. Тому, принаймні із формально юридичної точки 

зору, публічне заперечення Голокосту та Пораймосу тягне за собою кримінальну 

відповідальність у контексті злочинів фашизму. Проте доля втілення цих норм та їх 

практична функціональність поки що залишаються невизначеними. По-перше, 

враховуючи контекст політичної ситуації в Україні на початку 2014 р., припускаємо, 

що прийняття відповідних змін до Кримінального кодексу мало на меті „адаптацію” 

меморативної політики України до „кращих” зразків російської моделі вшанування 

жертв Другої світової війни, в якій Голокост та Пораймос перебувають на другорядних 

(якщо не третьорядних) ролях. Застосування категорії „злочини фашизму”, 

відповідаючої духу радянської парадигми політики пам’яті (уніфікація всіх злочинів 

фашизму без виокремлення геноцидального процесу як злочину, який заслуговує на 

особливу увагу), є додатковим аргументом на користь цього припущення. 

По-друге, вже зараз можна висновувати про те, що вищезгадані нормативно-

правові нововведення потребують серйозного коригування під юридичним оглядом. Ці 

зміни до Кримінального кодексу є недосконалими із юридичної точки зору принаймні 

тому, що категорія „злочини фашизму” не має чіткого визначення в українському 

правовому полі. Тому прийняття відповідного нормативного акту лише створює 

додаткові загрози порушенню свободи слова, ставлення до якої в Україні і так залишає 

бажати кращого. Загалом серйозна критика вищезазначених юридичних нововведень 

була здійснена у статті І. Усенка та Є. Ромінського (на чому не будемо зупинятися 

детально, оскільки це виходить за межі предметного поля статті) [22]. 

Щодо політичної оцінки проблеми криміналізації заперечення геноцидів в Україні, 

дозволимо собі висловити кілька зауваг. По-перше, до сьогодні немає однозначної 

оцінки так званих „криміналізаційних історичних законів” навіть серед юристів Заходу. 

По-друге, більшість таких карних норм запроваджено щодо заперечення Голокосту у 

тих країнах, де існує принаймні загальний суспільний консенсус навколо цього 

злочину. В Україні ж запровадження карної норми на перших порах вивчення 
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Голодомору за умов далеко не однозначної суспільної оцінки цієї проблеми, 

відсутності чіткої юридичної оцінки подій та нестачі повноцінних аналітичних 

досліджень геноциду було б далеко не найкращим кроком влади у меморіальній 

політиці. Проблема ж криміналізації заперечення Голокосту полягає у відсутності 

загальносуспільного консенсусу у багатьох питаннях (участі українців у геноциді 

тощо), недостатній функціональності комеморативних практик вшанування жертв 

геноциду євреїв на груповому рівні, відсутності відповідного карного законодавства 

щодо Голодомору (що має надзвичайно важливе значення і може викликати суспільний 

розкол, породивши почуття історичної несправедливості; остання ж вимагає 

поширення криміналізаційних норм і на Пораймос).  

Тому здійснення політики пам’яті у цьому напрямі породжує дві альтернативи: 

поширення карного законодавства на заперечення всіх геноцидів, які мали місце на 

території України (що не є можливим під оглядом недостатнього суспільного 

консенсусу щодо їх однозначної оцінки та інтерпретації), або відмова від впровадження 

таких норм, оскільки Україна поки що не готова до цього і має низку інших завдань у 

сфері політики вшанування пам’яті жертв геноцидів.  

Підсумовуючи вищеозначені зауваги до проблеми криміналізації публічного 

заперечення геноцидів в Україні, відобразимо їх у вигляді SWOT-аналізу (таблиця 1). 

Результати здійсненого SWOT-аналізу засвідчують, що запровадження в Україні 

кримінальних норм меморіального законодавства створює більше загроз, ніж переваг. 

Відсутність системної меморативної політики і суспільного консенсусу навколо 

минулого, суперечності в його інтерпретації у взаєминах із сусідніми державами та 

слабкість демократичних інститутів є тими передумовами, які жодним чином не 

сприяють криміналізації публічного заперечення геноцидів в Україні станом на 

сьогодні. 

Насамкінець варто зауважити, що на вищому законодавчому рівні повністю 

відсутні будь-які нормативні акти, що забезпечували б вшанування жертв Волинської 

трагедії, що теж містить ознаки геноциду (чи то пак, етнічної чистки). Якщо 

прирівнювати ці події до геноциду чи до таких, що містили ознаки геноциду (як 

сформульовано у постанові польського сейму), тоді Україна в своїй історії пережила не 

три, а чотири („три з половиною”) геноциди і стала промовистим прикладом того, як 

можна бути водночас і жертвою, і катом (це останнє, щоправда, стосується не лише 

волинських подій 1943 р., але й Голокосту на українських землях, до реалізації якого 

долучалися українці). Однак остаточна кваліфікація цих подій в Україні є справою 

майбутнього, хоча можемо наперед спрогнозувати, що вона, як і більшість подібних 

актів, матиме не лише риси відновлення історичної справедливості, але й позначиться 

значною політичною домінантою (українсько-польських контактів та взаємин між 

політичними акторами всередині держави). 

 

Таблиця 1 

ПЕРСПЕКТИВА КРИМІНАЛІЗАЦІЇ 

ПУБЛІЧНОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ГЕНОЦИДІВ В УКРАЇНІ 

SWOT-аналіз 
 

Сильні сторони: 

1. Наявність ефективного інструменту в 

боротьбі з проявами етнічного екстремізму 

у сфері вшанування пам’яті жертв 
геноцидів. 

2. Створення додаткових інституційних 

Слабкі сторони: 

1. Відсутність консенсусу навколо 

кримінальних норм меморіального 

законодавства у правовій оцінці юристів та 
політологів. 

2. Порушення свободи слова. 
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передумов для формування толерантного 

простору міжетнічної взаємодії. 

3. Звуження можливостей для 

інструменталізації вшанування пам’яті 
жертв геноцидів у політичному процесі 

3. Неефективність та недієвість 

кримінальних норм меморіального 

законодавства 

Зовнішні чинники, що створюють 

додаткові можливості: 

1. Відповідність правовій парадигмі ЄС у 
сфері політики пам’яті. 

Зовнішні чинники, що створюють 

додаткові загрози: 

1. Додаткові можливості для порушення 
свободи слова в умовах посттоталітарної 

схильності української влади до 

нехтування правами та свободами людини. 
2. Можливість використання карної норми 

як політичного інструменту в боротьбі з 

опонентами в умовах корумпованої 
судової системи та інструменталізації 

меморативної політики. 

3. Загроза поглиблення розколу суспільства 
на ґрунті суперечливих регіональних 

пам’ятей та відсутності суспільного 

консенсусу навколо заперечення злочинів 
комуністичного режиму. 

4. Ймовірність збільшення числа недієвих 

карних норм в українському законодавстві. 
5. Можливість загострення взаємин 

України із сусідніми державами на ґрунті 

суперечливих пам’ятей про минуле. 

 

Аналіз законодавства про вшанування жертв геноцидів на українських землях дає 

підстави висновувати про байдуже ставлення державно-політичних еліт до цієї 

проблеми. Саме цим і пояснюється наявний хаос нормативно-правової бази. Ця 

політика до приходу В. Ющенка на посаду Президента України носила випадковий, 

непослідовний характер і використовувалася як ситуативний інструмент у боротьбі за 

електоральні симпатії. Лише у період президентства В. Ющенка політика щодо 

вшанування жертв, визнання та легітимації у соціумі одного з геноцидів набула рис 

послідовності. Хоча здійснювалася вона, по-перше, у дусі радянської методології 

меморативної політики із вкрапленнями рис змагання жертв. По-друге, послідовна 

політика вшанування жертв лише одного з геноцидів у поліетнічній державі, на 

території якої відбулося принаймні три злочини проти людства, є несправедливою, не 

відповідає духу мультикультуралізму та носить винятково ексклюзивний 

етноцентричний характер. По-третє, враховуючи аутсайдерство Президента у сфері 

економічної політики (у період перебування В. Ющенка на посаді Президента темпи 

зростання ВВП стали навіть меншими, ніж за часів уряду В. Януковича, а обіцяних 

економічних реформ так і не відбулося), йому потрібна була хоча б якась 

компенсаторна стратегія. Тому, припускаємо, політика щодо Голодомору теж може 

розглядатися ситуативним політичним інструментом, покликаним забезпечити 

легітимацію В. Ющенка в умовах невдалої економічної політики. 

Однак, незважаючи на першопочаткову мотивацію та помилки, перші кроки в 

напрямі вшанування пам’яті жертв геноцидів, що відбувалися на території України 

в минулому, держава вже зробила. Меморіальну політику щодо Голодомору, 

Голокосту і Пораймосу започатковано на офіційному рівні. Її доля надалі 

залежатиме не лише від співвідношення політичних сил та інтересів нової владної 



 206 

коаліції й опозиції, але й ініціатив громадянського суспільства, що народжується . 

Однак констатуємо, що вшанування жертв геноцидів в Україні поки що 

обмежується рівнем нормотворчої функції парламенту, не перейшовши повноцінно 

навіть у формат застосування норм органами виконавчої влади. Власне і 

нормотворча функція у цій сфері публічної політики поки що виконана 

недосконало і також потребує подальшого коригування. 
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УДК 316. 7 (477): 81’ 272: 001.8  

Савойська С. В. 

 

ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ: НАУКОВІ НАПРЯМИ АНАЛІЗУ 

 

У статті акцентується увага на конструктивному і деструктивному напрямах 

ідеології мовної політики пам’яті. Конструктивна група ідеологій визначає 

інтегративний і консолідаційний потенціали політики пам’яті, досягнення консенсусу 

та здатність до об’єднання сучасного українського полікультурного суспільства. 

Деструктивний напрям ідеології спрямований на розв’язання проблем, які мають 

конфліктний характер.  

Ключові слова: ідеологія, мовно-комунікативна політика пам’яті, комунікація, 

конструктивний і деструктивний напрями.  

 

Савойская С. В. Идейно-теоретический потенциал языковой коммуникативной 

политики памяти: научные направления анализа. 

В статье акцентируется внимание на конструктивном и деструктивном 

направлениях идеологии языковой политики памяти. Конструктивная группа идеологий 

определяет интеграционный и консолидационный потенциалы политики памяти, 

достижение консенсуса и стремление к объединению современного украинского 

поликультурного общества. Деструктивное направление идеологии направлено на 

решение проблем, которые имеют конфликтный характер.  

Ключевые слова: идеология, языковая коммуникативная политика памяти, 

коммуникация, конструктивное и деструктивное направления. 

 

Savoyska S. V. Ideological and theoretical potential of language and communicative 

policy of memory: the scientific directions of analysis. 

The article focuses on the constructive and destructive directions of ideology of 

language policy of memory. Constructive group of ideologies defines integration and 

consolidation potentials of policy of memory, achieving consensus and desire to unite the 

Ukrainian contemporary multicultural society. Destructive direction ideology is aimed at 

solving the problems that have conflicting nature. The destructive approach to the analysis of 

language policy includes memory techniques artist and consumer, humiliating the enemy, 

distort and control the social and political reality that is not considered a public opinion and 

divided into “us and them”. Separation of Ukrainian multicultural society by language is 

associated with the changes that have taken place in people’s minds and in their psychology, 

which was caused by the forcible imposition of Russian language in the past. It is established 

that accommodation of the individual in the alien environment promotes bilingualism, and 

eventually – assimilation, which is typical for urban residents. Ukrainian scientists have 

proved that the child’s thinking should be formed on the basis of mother tongue, and until it is 

ripe, not fully formed linguistic and mental apparatus, bilingualism is harmful. The author 

argues that bilingualism is not always destructive. In some cases, it can be both constructive 

and useful and, if not imposed by force conquerors or unpatriotic government, which sees 

only around their own benefit and interest. In this case, bilingualism is used in the political 

struggle for power or to achieve your goal. If two languages are considered as two cultures 

and two nations within a unitary state, in their unequal development, in my opinion, one of 

them may become dominant, more prestigious and start. Some researchers believe that when 

propolitical forces are fighting for the official status of the Russian language, which is 

already in Ukraine dominant, then they are actually fighting for equality not two languages – 
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Russian and Ukrainian, and only one – Russian. According to many Ukrainian scientists, 

functioning of the two official languages in one state can lead not only to the linguistic and 

political conflict, but to split the state for linguistic and political grounds, if one of them, for 

example – Russian, Ukrainian society is part of the prestigious considered and the elite, the 

other – Ukrainian, which some pro-Russian politicians believe doublespeak, peasants, and 

peasant dialect of Russian. Based on this, the author concludes that the language policy in 

Ukraine is connected with the history of the language and culture of the Ukrainian people, 

their memory and legacy of Russification, which takes place at the present stage of 

development of Ukrainian society. 

Key words: ideology, language communication policy of memory, communication, 

constructive and destructive directions. 

 

Ситуація, у якій наразі перебуває мовно-комунікативна політика пам’яті, ще не 

стала предметом спеціального наукового дослідження. У відомих працях як 

вітчизняних, так і зарубіжних дослідників не зустрічаємо спеціального розгляду 

зазначеного аспекту проблеми, окрім згадок про окремі комунікативні чинники 

формування толерантності, соціально-комунікативні технології в політиці, розвиток 

політичної дискусії на окремі теми тощо. Як видно, ідейно-теоретичний потенціал 

мовно-комунікативної політики пам’яті як невід’ємної складової мовної політики 

пам’яті є практично не дослідженим. У зв’язку з цим акцентуємо увагу на 

ідентифікаційних і консолідаційних ідеях мовно-комунікативної політики пам’яті, які 

були і зараз залишаються актуальними. Тобто метою дослідження є проаналізувати 

ідейно-теоретичний потенціал мовно-комунікативної політики пам’яті у 

конструктивній і деструктивній іпостасях. У їх сутнісні виміри внесли свої корективи 

процеси інформатизації і глобалізації, які розширюють або звужують, збагачують або 

обмежують мовно-комунікативну політику пам’яті, її ідейно-теоретичну проблематику. 

Всі ці процеси потребують всебічного наукового осмислення та обґрунтування. 

Нагальною потребою мовно-комунікативної політики пам’яті є осмислення її ідейно-

теоретичного потенціалу, який підживлюється за рахунок усвідомлення власної 

історичної долі. Все це наразі є доволі проблематичним завданням, оскільки у кожного 

покоління українців є власне розуміння історії, національної ідеї, ставлення до мови, 

звичаїв і традицій, що не завжди відображає якусь спільну закономірність. Тому 

„українська етнічна парадигма сприйняття минулого, – як зазначає В. Масненко [3, 

с. 242], – відродилася у сучасних умовах як захисна реакція супроти руйнування 

історичної пам’яті”, з одного боку, та мовно-комунікативної політики пам’яті – з 

іншого. Варто підкреслити, що минуле українського народу тісно пов’язане, з одного 

боку, з ідеєю розвитку визвольного руху, з іншого − з мовно-комунікативною 

політикою, яка давала можливість розвиватися українській освіті, мові, культурі, 

літературі, книгодрукуванню тощо. Щоб зрозуміти, як це відбувалося, необхідно 

з’ясувати, яким ідеям надавався пріоритет. Для початку необхідно з’ясувати саме 

поняття „ідея”, яке є складовою феномену „ідеологія”. Новий словник іншомовних слів 

його визначає як сукупність уявлень про дійсність у свідомості людини, що виражає 

його відношення до навколишнього світу; основний суттєвий принцип 

світосприйняття; основну думку, задум, що визначає зміст чого-небудь; намір або план 

[5, с. 252]. Тобто ідея дає нам можливість усвідомити давність і неперервність 

української історії, традиції, мови, культури, починаючи від доби Київської Русі і 

закінчуючи здобуттям незалежності.  

Політологічний довідник визначає термін „ідеологія” як такий, який походить від 

грец. „іdеа” – поняття та „logos” – вчення. Тобто як систему політичних, етичних, 

художніх, філософських та релігійних поглядів. Основний його зміст – соціальний 
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ідеал, образ передбачуваного, бажаного чи очікуваного. Всі ідеології містять 

нездійсненні ідеї, оскільки представляють не дійсний, а уявний світ [6, с. 221, 225]. У 

цьому випадку термін „ідеологія” асоціюється з ідеєю месіанської ролі російського 

етносу як єдиної сили, яка спроможна захистити і консолідувати всіх слов’ян в одну 

націю. Саме так варто розуміти бажання російської влади і її народу, нездійсненність їх 

мрій і мовно-комунікативних очікувань уже на сучасному етапі розвитку.  

У політологічному словнику поняття „ідеологія” трактується як система 

переконань та ідей, поглядів на суспільство та його політичне життя. Ідеологія 

відображає ідеали, світогляд, інтереси, умонастрої людей, класів, соціальних верств, 

політичних партій та громадських рухів, а також охоплює цінності, нормативні й 

цільові схильності та способи їх досягнення. Інколи її розглядають, як вважає 

А. Пахарєв, як систему взаємодіючих символів і структур, своєрідну реакцію на 

соціальне напруження у суспільстві, а тому трактують її як симптом і ліки. Історичний 

досвід, на думку вченого, підтверджує, що ідеологія є системою переконань, яка 

закономірно виходить на політичну сцену в часи скрутних криз суспільства і здатна 

порушувати стан соціальної аномалії у кризових умовах [8, с. 319–320]. Тут важливо 

провести паралель між політичною та економічною кризою, у якій опинилася 

Українська держава та український народ, і озброєним нападом Росії на Кримський 

півострів та його анексією. Парадокс російської ідеї захоплення АР Крим і подальшої 

ескалації військового конфлікту на кордонах з материковою Україною полягає у тому, 

що він активно підтримується етнічними росіянами (75 %), що розвіює міф про братні 

стосунки з українським народом. Тобто ідеї „дружби”, „співпраці”, „взаємодопомоги” і 

„взаєморозуміння” уже відійшли у минуле і виглядають як міф? 

Тобто ідеологія політична, що виступає важливим компонентом політичної 

свідомості, за визначенням Є. Перегуди є системою концептуально оформлених 

уявлень, ідей і поглядів на політичну дійсність з позицій певних суб’єктів політичної 

діяльності. Складовими політичних ідеологій, як зазначає учений, є політичні теорії та 

ідеї, суспільно-політичні ідеали, цінності, концепції політичного розвитку, політичні 

програми, символи тощо. Суб’єктами політичної діяльності є групи, громадські 

об’єднання, політичні партії, спільноти та мешканці регіонів [8, с. 322–323]. Так, між 

термінами, які було розглянуто, існує певний зв’язок. Тісні зв’язки між Росією та 

Україною існували протягом усіх років незалежності у багатьох галузях. Вони ніколи 

не були збалансованими, а тим більше взаємовигідними. Росія у всьому намагалася 

знайти для себе якусь вигоду. Основною ідеєю Росії щодо України було створення 

єдиного мовно-комунікативного простору, який у багатьох випадках має бути 

підвласний Кремлю. І Росії це практично вдалося, якщо звернути увагу на кількість і 

якість функціонування в Україні російських каналів, програм, періодики, книг тощо, які 

подають власну інформацію російською мовою. До цього варто додати й інші ідеї 

проросійських політиків і російських політтехнологів – це проголошення російської 

мови як другої державної в Україні, федералізація та інші, які розколюють Україну.  

У цьому контексті термін „ідея” варто розуміти як світогляд, переконання і 

міркування, що відображають закономірні зв’язки та відношення до об’єктивної 

дійсності, яка покладена в основу людської діяльності [11, с. 247]. Об’єктивна дійсність 

української спільноти вказує на те, що у минулому вона перебувала у тісному 

взаємозв’язку не лише з російським, а й угорським, румунським і польським народами, 

їх мовами і культурами. Це у якомусь значенні відбувається і тепер, якщо усвідомити, 

що в угорських і румунських навчальних закладах Закарпаття і Буковини вивчають 

рідну мову та історію сусідньої країни, що ускладнює інтеграцію румун та угорців в 

українське суспільство. Ці та інші проблеми досліджували такі вчені, як С. Денисюк, 

Д. Донцов, В. Панібудьласка, Р. Кісь, В. Котигоренко, О. Кривицька, Є. Масненко, 
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Л. Нагорна, О. Скребець та ін. Зокрема Є. Масненко вважає, що ідеї русинів побудовані 

на міфах, оскільки намагаються довести, що вони є найдавнішим слов’янським 

народом, який за своєю культурою є близький до росіян. Таку позицію русинів 

підтримує Росія, аби поглибити розкол в Україні та остаточно загальмувати українську 

загальнонаціональну консолідацію. 

Комунікативна складова мовної політики розглядається за допомогою методу 

тріадної кореляції цінностей та орієнтацій соціально-політичного та полікультурного 

розвитку українського суспільства і держави в цілому, тобто у контексті тріади „мова – 

комунікація – політика”. Окремі аспекти проблеми аналізували як зарубіжні (Р. Блакар, 

Н. Луман, Д. Мак-Квейл, І. Сафіулліна, А. Соколов, А. Соловйов, В. Федотова), так і 

вітчизняні вчені (Ю. Біденко, В. Бурдяк, М. Головатий, В. Загороднюк, О. Зернецька, 

Ю. Косенко, Л. Масенко, В. Пасько, І. Кресіна, О. Потебня, М. Розумний, О. Суший, 

В. Тімашова, Л. Шаян). Що стосується першого компонента тріади, то головними 

функціями мови є вербальна і комунікативна, які діють у межах словесної і 

спілкувальницької площини. У цьому контексті визначну роль відіграє комунікація, яка 

налагоджує мости між мовами і певними суб’єктами. На цьому майданчику з’являється 

ідея двомовності, оскільки українській владі завжди була притаманна гра на двох полях 

мовно-комунікативної політики пам’яті, що досліджували В. Коваль, Я. Радевич-

Винницький, Л. Ставицька, К. Шудря та ін. Яскравим прикладом цього є наміри ввести 

в Україні другу державну / офіційну мову, що, як вважає Б. Білик, є згубною ідеєю для 

інших її нацменшин і корінних народів, список яких тепер уже поповнили і кримські 

татари.  

Передчуваючи, що у царині мовної політики щось діється не так, ще у кінці 80-х 

рр. минулого століття В. Панібудьласка запропонував ідею вільного розвитку 

національних мов. Ця ідея була втілена у законі „Про мови в Українській РСР”, що 

можна назвати „битвою за минуле”. Ідею двомовності і багатомовності використали у 

власних інтересах проросійські політичні сили і таким чином загальмували на Півдні і 

Сході України поширення української мови, даючи зелену дорогу лише російській 

мові. Про такий стан речей свідчать маніпуляції, які відбулися навколо закону „Про 

ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин”, який узяв під свій 

захист не ті мови, які дійсно його потребують, а російську, яка захищена Конституцією 

України та іншими законами, широко представлена в інформаційній, освітній, 

комунікаційній та інших галузях суспільно-політичного життя країни. Тому російська 

мова ніколи не зникне у порівнянні з караїмською, кримчацькою, гагаузькою та іншими 

мовами, оскільки вона є широко відомою у світі і державною мовою Росії. Ідею 

застосування російської мови в сучасній Україні у якості другої державної, офіційної 

або регіональної, аналізували такі українські вчені і політики, як М. Баграєв, К. Вітман, 

І. Гайдош, В. Горбачов, С. Кіяшко, В. Коновалюк, О. Костусєв, В. Мироненко та ін. 

Щоб змінити недосконалу мовну політику, необхідно, на думку І. Кресіної [2], 

сформувати відповідну національну свідомість та ідентичність, яка буде працювати не 

на розкол, а на єднання країни.  

Розглядаючи стан розвитку мовно-комунікативної політики пам’яті, варто більш 

детально зупинитися на ідеї розширення сфери застосування української мови в усіх 

сферах і галузях суспільно-політичного життя країни, зокрема в Інтернеті і 

полікультурних регіонах України. Цій ідеї присвятили свої праці такі учені, як 

Б. Ажнюк, Н. Бабич, М. Недюха та ін. На противагу цьому проросійські політичні 

сили, починаючи від правління екс-президента Л. Кучми, виношували ідею 

гальмування розширення сфери застосування української мови в інформаційно-

комунікаційній, нормативно-правовій, освітній та інших галузях, що також 

досліджували учені М. Олійник та І. Лопушинський. Свідченням цього є те, що 
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мовна проблема в Україні є не етнічною, а політичною. Цілком можна погодитися з 

ідеєю політичного і культурно-цівілізаційного розмежування, яку запропоновано 

ученим В. Якушиком. Сутність мовно-комунікативної політики у цьому випадку 

полягає у тому, що мову і культуру завжди варто відділяти від політики. А в окремих 

випадках варто забути те, що є перешкодою для національної консолідації. Тобто, 

розглядаючи можливості політики пам’яті, наразі варто не піднімати на 

законодавчому рівні мовну проблему, щоб вибити цей прецедент з пам’яті російських 

радикалів і націоналістів, проросійських політичних сил, які використовують цю 

ідею для актуалізації протистоянь і конфліктів. 

Деструктивна складова мовної політики пам’яті – це зіткнення інтересів різних 

політичних сил, партій, рухів, організацій, формувань, радикальних угруповань, 

ідеологій, влади і народу. Щоб попередити протистояння у мовно-політичній сфері, у 

вітчизняних учених, зокрема А. Погрібного і В. Кулика, виникла ідея запровадження в 

Україні зарубіжного мовного досвіду, який допоміг би згуртувати полікультурний 

український народ. Про базові цінності європейських стандартів мовно-комунікативної 

політики йдеться також у праці Н. Шульги. Мовно-політичні конфлікти було викликано 

політикою русифікації українського народу, яка трансформувалася лівими політичними 

силами у незалежну Україну від колишнього СРСР. Ідея російщення (асиміляції), яку 

досліджували Б. Ажнюк, І. Дзюда, І. Діяк, В. Скляр та ін., є шкідливою в умовах 

будівництва нової демократії і вигідна лише тим, хто підтримує федералізм і 

сепаратизм. Ідею російщення, євразійського шляху підсилювали російські політики, 

етнополітологи, письменники і вчені, серед яких велике значення мають виступи, заяви 

і твори О. Дугіна, Д. Замятіна, К. Затуліна, С. Корабльова та ін. Проти політики 

русифікації та ідеї месіанства, Третього Риму виступили окремі закордонні і вітчизняні 

вчені, зокрема В. Карлова, Р. Кісь, А. Корж та ін.  

Комунікативний аспект мовної політики пам’яті – це формування ідей політичної 

ідентичності, престижності української мови, яка в сучасній Україні, особливо останнім 

часом, стала більш актуальною. Її досліджували такі учені, як С. Єрмоленко, Т. Гетало, 

О. Гринів та ін. Ідеї формування спільної загальнонаціональної ідентичності, 

збереження її етнонаціональної складової як потенціалу психологічної і свідомої 

консолідації українського полікультурного суспільства розглядали Л. Абизова, 

І. Вернудіна, Е. Вілсон, К. Вітман, Т. Воропаєва, В. Городяненко, Л. Даймонд, І. Іванов, 

І. Ключковська, О. Галько та ін. Було запропоновано ідею єдиної національної 

ідентичності в Україні, якій має передувати пошук соціальної рівноваги, тобто 

політичного плюралізму. З цього приводу О. Уткін вважав, що ідея етнічного 

плюралізму може відіграти важливу роль на шляху до громадянської злагоди, особливо 

тоді, коли їй сприяє консолідація суспільних сил, національне єднання в ім’я 

розв’язання загальнонаціональних завдань. 

Мовно-комунікативна політика пам’яті – це вільне функціонування ЗМІ і 

комунікації, свобода вибору, участі, мислення і плюралізм думок, які суттєво 

доповнюють таке важливе явище і складову тріади, як комунікація. Новий словник 

іншомовних слів поняття „комунікація” виводить від лат. „communication”, що означає 

повідомлення і шлях транспортного сполучення. В іншому випадку − це лінія зв’язку, 

телефон, радіо, а також обмін думками, передача інформації за допомогою мови [5, 

с. 313]. 

Деструктивна політика пам’яті – це балансування між радянськими і 

демократичними, лівоцентристськими і національно-демократичними, ліберальними і 

консервативними цінностями. Проблеми комунікації аналізували як закордонні, так і 

вітчизняні учені, зокрема Н. Адубецька, А. Акайомова, О. Бабкіна, М. Василик, 

В. Власов, А. Гарбадин, М. Грачов, Т. А. Ван Дейк, О. Дубас, О. Зернецька та ін. Термін 
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„політична комунікація” є невід’ємною складовою феномену комунікації. Під 

політичною комунікацією А. Акайомова розуміє встановлення контактів між 

суб’єктами, їх формами взаємозв’язку, сам акт спілкування, повідомлення, засіб 

зв’язку, а також процес перетворення певних повідомлень у загальне надбання [1, с. 87–

91]. У цьому контексті плідною є ідея пошуку порозуміння, знаходження консенсусу, 

де мовно-політичні комунікації виступають як найважливіший ресурс, що дозволяє 

ефективно взаємодіяти у політичній площині заради досягнення певних цілей. 

Подібний підхід, на думку В. Масненка, є доволі актуальним для сучасної української 

ситуації, коли потреби внутрішньої національної консолідації вимагають злагоди між 

етнічними українцями та національними меншинами [3, c. 251].  

Мовно-комунікативна політика пам’яті − це ідейне підґрунтя політичного 

плюралізму, який передбачає свободу віросповідання, друку і мислення, що досконало 

висвітлила у своїй праці М. Остапенко. Вчений звертає увагу на кризу традиційних 

ідеологій, конструктивну роль на сучасному етапі розвитку людства, дискредитацію та 

„деідеологізацію” проблеми, що призводить до певного вакууму загальнонаціональних 

ідей. Усе це використовується політичними елітами для маніпулювання масами, 

реструктуризації суспільства шляхом захоплення державної влади, що є актуально і для 

України. Тому ідея деідеологізації тривала недовгий час: розпочався процес 

реідеологізації. Враховуючи це, М. Остапенко піднімає такі важливі проблеми, як 

значущість інформації, загроза міждержавних конфліктів, що обумовлює, на її думку, 

„створення „глобальної всесвітньої” ідеології для всіх, яка б примирила всі існуючі і 

протидіючі ідеології під покровом нових гуманістичних ідей і загальнолюдських 

цінностей” [7, с. 224–225]. 

Якщо зважити, що ідеологія є основою суспільно-політичної інтеграції і 

консенсусу, які символізують процес об’єднання явищ і процесів у єдине ціле, що 

посилює комунікацію, то, за розумінням автора, термін „комунікація” ґрунтується на 

тріадній основі – „розуміння – дискурс – консенсус”. Це передбачає поширення 

інформації за допомогою мас-медіа та нових технічних засобів дослідження, а також 

сучасні удосконалені шляхи сполучення і зв’язку. 

Мовна політика пам’яті – це також ідея спільного українсько-російського 

інформаційного простору як зони соціокультурного впливу на Україну, коли з екранів 

телебачення подається потік неправдивої інформації, яка дискредитує діяльність влади, 

політиків, держави в цілому і створює негативний імідж у світі. На ґрунті 

інформаційно-комунікаційних протистоянь та мовно-політичних конфліктів, що 

досліджували Г. Жаворонкова, О. Литвиненко, О. Скібіцький, Т. Сівашенко, О. Туз та 

ін., сформувався політичний міф у вигляді феномену соціальної комунікації, який 

свідчить про високотехнологічні можливості сучасних комунікацій, котрі можуть 

професійно спотворювати інформацію і подавати її як єдино правдиву. Щоб запобігти 

таким маніпуляціям, учені, зокрема Ю. Шайгородський і О. Яхно, запропонували 

посилити інформаційну безпеку, схему управління конфліктами, ідею пошуку діалогу і 

компромісу як ціннісними конструктами міжкультурної комунікації.  

Вдалий, на наш погляд, підхід до аналізу мовно-комунікативної політики пам’яті 

та консолідації українського полікультурного суспільства запропонував В. Масненко. 

Він запропонував ідею включення наукових досліджень національних меншин у 

загальну українську історіографію, що, на його слушну думку, може сприяти 

національній консолідації українства і поширення його на неетнічних українців. Це, як 

він вважає, може створити цілісну картину української історії. Тобто тут мається на 

увазі толерантне ставлення до національних меншин і їх вплив на перебіг українського 

історичного процесу, механізм ухвалення консенсусних рішень, ефективний діалог 

держави і громадянського суспільства і т. п. [3] 
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Мовно-комунікативна політика пам’яті − це питання про шляхи і механізми 

вписування національної історії у світовий процес, що неможливо здійснити без ідеї 

виховання етики, толерантності та ціннісної комунікації як умови консолідації 

української полікультурної нації, що аналізували у своїх працях О. Висоцька, 

А. Костирєв та ін. У цьому контексті відомий учений Т. Андрущенко звертає увагу на 

ідею формування толерантності як культурної цінності цивілізації та необхідної умови 

при розв’язанні різного роду протиріч, що є, на нашу думку, актуальною проблемою, 

яку необхідно розв’язувати не лише на внутрішньому, а й зовнішньому міждержавному 

рівнях. Аби дійти компромісу між різними політичними силами, групами, 

національними меншинами, спільнотами і націями, В. Кулик, С. Дрожжина, О. Кузь, 

В. Малахов запропонували ідею мультикультуралізму. 

Для посилення потенціалу мовно-комунікативної політики пам’яті необхідно 

здійснити прорив через посил тієї національної пам’яті, яка об’єднує всю українську 

полікультурну спільноту, − це спільні герої та славні сторінки історії, які консолідують 

український народ. Тому варто зупинитися більш детально на такому важливому явищі, 

як „політика пам’яті”. Окремі його аспекти розглядали такі учені, як Аристотель, 

О. Бабкіна, Ю. Балега, М. Гетьманчук, І. Гранчак, В. Грищук, Л. Нагорна, Н. Шипка 

та ін. Складовою цього поняття є пам’ять, яка в основному є роздвоєною і 

конкуруючою. Вона складається з кількох пам’ятей, за кожну з них борються еліти і 

певні соціальні групи для того, аби мати вплив на суспільство, оскільки формування 

пам’яті пов’язане з формуванням ідентичності. Пам’ять – це почуття належності до 

певного суспільства, яке завдяки міфам впізнає себе як у минулому, так і в сучасному 

[9, с. 293].  

На думку учених, зокрема Л. Нагорної, „політика пам’яті має бути даниною 

пошани й поваги до зусиль і життєвих подвигів мільйонів людей, які створювали 

матеріальні та духовні цінності й захищали їх, часто ціною власного життя”. Політика 

пам’яті повинна, як вважає учений, створювати позитивний узагальнюючий образ 

країни і народу, який зміг би налагодити контакти з іншими країнами, сформувати 

національну ідентичність на засадах загальновизнаних універсалістських цінностей, 

поваги до культурного розмаїття тощо [4, с. 118].  

Окремі учені, зокрема А. Черниш, Н. Ясир і П. Шляхтун, досліджували ідеї 

втручання у внутрішні справи України, сепаратизму і федералізації країни. На думку 

екс-міністра закордонних справ України Б. Тарасюка, Росія поширює міф про заборону 

в Україні російської мови та дискримінацію російської культури, що є, на його думку, 

„очевидним втручанням у внутрішні справи України”. Аби протистояти цьому, учені 

О. Данільян, О. Дзьобань, М. Панов, В. Даниленко і М. Левицький запропонували ідеї 

утвердження української мови, незалежної держави, національної безпеки, підвищення 

політичної культури тієї еліти, яка слугує українському народу і державі. 

Що стосується ідей нової парадигми мовно-комунікативної політики пам’яті, то 

вона переважно орієнтується на ліберальні та консервативні взірці. Ідею формування 

громадянського суспільства та його взаємодії з державою, ідею гармонії між державою 

і церквою, діалогу між владою і суспільством, консенсусу між різними політичними 

акторами, трансформації ціннісної основи людського буття, модернізації українського 

полікультурного суспільства аналізують у своїх дослідженнях В. Баранівський, 

П. Вознюк, А. Воробйов, М. Головатий, В. Горбатенко і Н. Дубовик. Ідеї розколу 

Української держави, про який дбають проросійські політичні сили в Україні та 

кремлівська влада, на думку Л. Масенко, тісно пов’язані з мовно-політичною 

проблемою, яка актуалізується ухваленням закону „Про ратифікацію Європейської 

хартії регіональних мов або мов меншин” як засобом вирішення мовних проблем в 

Україні та ухваленням / скасуванням закону „Про засади державної мовної політики”.  
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Геостратегію Росії у цьому контексті досліджували К. Сорокін, М. Смолін, 

В. Хмелько, О. Чаленко та інші російські та українські вчені. Дії Росії в Україні 

супроводжуються протистояннями і конфліктами, які мають місце в усіх сферах і 

галузях суспільно-політичного життя країни, зокрема в інформаційній, законодавчій, 

освітній, релігійній тощо. Конфлікти, що відбуваються у релігійній галузі, 

розповсюджуються проросійськи налаштованими священиками, які намагаються 

запевнити своїх прихожан, що ні української мови, ні українського народу не існує 

[10]. Вони були викликані ідеєю заборони богослужінь, які в українських церквах 

здійснювалися українською мовою, збільшенням кількості україномовних 

навчальних закладів, груп, класів та учнів, особливо на Сході і Півдні країни. Про це 

йдеться у працях таких учених, як О. Бульвінська і В. Дементьєва. Розколює Україну 

міф, який стосується заборони в Україні російської мови та утискання прав 

російськомовних громадян, що розглядається у дослідженнях С. Кичигина. Всі ці ідеї 

розповсюджували в Україні проросійськи налаштовані учені і політики, з одного 

боку, російські письменники, журналісти, політтехнологи і спецслужби через засоби 

масової інформації і комунікації – з іншого. Скільки коштує для України ідея 

євроінтеграції та деструктивні ідеї влади, було проаналізовано у працях М.  Шульги 

та Н. Шульги. 

Щоб врятувати Україну від остаточного розколу за мовно-політичною ознакою, 

С. Адамович і Я. Грицак пропонують поширювати серед населення не лише ідеї 

соборності і самостійності України, а зміцнювати країну зсередини, очищати її від 

радикально налаштованих осіб і сепаратистів. Враховуючи кризу національної 

свідомості і в цілому політичну кризу, окремі вчені, зокрема М. Гордієнко, 

переймаються ідеєю виховання патріотичної особистості, що є, на нашу думку, 

нагальною і актуальною проблемою сьогодення. Не менш важливою у цій ситуації є 

ідея суспільної самоорганізації та інтеграції, що аналізують у своїх працях 

В. Андрущенко, Т. Груба і Є. Риженко.  

Враховуючи вищезазначене, мовно-комунікативну політику пам’яті варто 

розуміти як комплекс конкретних політичних заходів, які спрямовані на виховання 

патріотизму, захист ідентичності, національних інтересів, толерантності, збереження 

цілісності країни, недоторканності її державних кордонів, консолідацію полікультурних 

громадян, що мешкають на території України. Мовно-комунікативна політика пам’яті − 

це етика пам’яті поляризованого суспільства, а також його конструктивна, 

прогнозована і зважена повсякденна робота усіх гілок політичної влади, рухів, 

товариств, організацій, політичних партій, установ, спрямована на захист мов корінних 

народів, а також − єдиної державної (офіційної) мови, подальший її розвиток і 

поширення в усіх сферах і галузях суспільно-політичного життя та в усіх регіонах 

країни. Це проблема провини, розуміння і прощення, а також мовна політика 

легітимної влади, яка керується Конституцією і законами держави та забезпечує 

повноцінне функціонування державної (офіційної) мови, а також тих мов, які 

знаходяться на межі зникнення. Мовно-комунікативна політика пам’яті − це ті ЗМІ, які 

підживлюють мовно-політичні конфлікти минулого і не дають забути про важкі часи; 

добре спланована робота держави, спрямована на регулювання мовного питання, 

користь соціокультурного та духовного розвитку усіх народів, які мешкають на 

території України.  

Підсумовуючи вищезазначене, доходимо висновку про те, що такі явища, як 

ідеологія і мовно-комунікативна політика пам’яті, тісно пов’язані між собою. 

Мовну політику та ідеологію можна розглядати у конструктивному і 

деструктивному напрямах. Конструктивний напрям свідчить про позитивні 

сторінки національної і державної політики пам’яті. Вони пов’язані з 
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проголошенням Декларації про державний суверенітет, Української незалежної 

держави, ухваленням закону „Про мови в Українській РСР”, відродженням і 

поширенням української мови в усіх сферах і галузях суспільно-політичного життя 

країни, книгодрукуванням і забутими іменами, які стали потроху відроджуватися у 

свідомості українських громадян.  

Деструктивний напрям свідчить про нівелювання мовно-комунікативної 

політики пам’яті, яка пов’язана з голодоморами, котрі однією владою визнавалися, 

іншою – ні; бездержавністю українського народу у минулому, утисканням його прав і 

свобод, ліквідацією спеціальних повноважень Інституту національної пам’яті, а 

також зі зміною його офіційного курсу; частковим припиненням державної мовно-

комунікативної політики у цьому напрямі, вилученням зі шкільних підручників подій 

ОУН-УПА, героїв Крут, Помаранчевої революції; гальмуванням розвитку і 

поширення української мови і культури в усіх сферах і галузях суспільно-

політичного життя країни, особливо у південних і східних її регіонах, зокрема в АР 

Крим, що і призвело до мовно-політичного сепаратизму, який спровокував 

революційні події 2004, 2013–2014 рр., а також призвів до розколу Української 

держави та анексії півострова. Наш прогноз на майбутнє пов’язаний з поверненням 

АР Крим Україні, зі збереженням її соборності, унітарності і незалежності, повна 

асоціація з ЄС і вступ до НАТО. 
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МІФОЛОГІЧНИЙ СВІТОГЛЯД ЯК ЕЛЕМЕНТ КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ 

СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

 

У статті розглянуто особливості міфологічного мислення як одного із типів 

колективної пам’яті народу, показано, як елементи міфу функціонують у сучасному 

суспільстві, і як вони можуть бути використані з метою маніпуляції суспільною 

думкою. 

Ключові слова: міфологічне мислення, міф, колективна пам’ять. 

 

Завадская В. В. Мифологическое мировоззрение как элемент коллективной памяти 

современного человека. 

В статье рассматриваются особенности мифологического мышления как одного 

из типов коллективной памяти народа. Также демонстрируется, как элементы мифа 

функционируют в современном обществе, и как они могут использоваться с целью 

манипуляции общественным мнением. 

Ключевые слова: мифологическое мышление, миф, коллективная память. 

 

Zavadska V. V. Mythological thinking as a part of the collective memory of modern 

people.  

The model of mythological thinking is one of the most stable and most enigmatic models 

of collective memory. Mythological representations are required component of the human 

thinking and mythological collective memory is one of the components of the culture of 

society. The principles of mythological worldview are actual in today's postmodern society at 

individual and collective level. The reason for this is the mythological collective memory as a 

characteristic of representatives of one culture. Some features of mythological thinking and 

examples of functioning of this model in modern society are considered. 

The adoption of myth as reality is the first attribute of mythological perception. A 

mythical event never being questioned, it is accepted as true. Actual evidence is not 

considered as truth or false. The individual believes in the myth, he is a representative of a 

certain culture, a bearer of memory of generations, and believes in what his culture imposes. 

This forms a collective experience, collective memory. 

Each listener considers himself as a part of the myth, regardless of whether the event 

occurred yesterday or years ago. This leads to a harmonization of the world where every 

human behavior is governed by rite, everyone do this, so we can and must act in this way. In 

other case, the destruction of the cosmic component takes place, which threatens chaos in the 

life on the individual and social level. The presence of material artifacts – substantive nature 

of myth – is another important feature of the mythological worldview. Things make the myth 

vivid, maintain its functionality, realism, help to influence on reality. These artifacts in today's 

information society are photos, videos, comments in social networks, etc. Monuments and 

tombs also perform this role. Therefore, the destruction of old monuments happens when the 

mythology system changes. The ability to involve in the formation of myth at the individual 

level is a paradoxical feature of myth in relation to the collectivity. Everyone builds a myth 

for each thing or concept. Everything becomes everything. The principle of mythological 

universality is working. 

Finally, the mythological worldview is timeless. A person becomes an active participant 

in the myth when s/he creates or participates in the existing myth. The events that took place 

long ago perceived as modern. And person does not feel it. S/he speaks of himself as a direct 
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participant in these events. This list of the mythological worldview features is not complete, 

because the article is limited, but the myth is immense. 

Key words: mythological thinking, myth, collective memory. 

 

Однією з найстійкіших і найзагадковіших моделей колективної пам’яті є модель 

міфологічного мислення. Міфологічні уявлення є обов’язковим компонентом 

людського світогляду, а колективна міфологічна пам’ять – одною зі складових 

культури певного соціуму. На різних етапах побутування суспільства міфологічне 

світосприйняття проявляється у різних формах та різною мірою, що залежить від 

багатьох соціокультурних чинників, як-то: науково-технічний прогрес, соціально-

політичний устрій, еволюція виробництва, творення культурних цінностей, нарешті – 

індивідуальний рівень розвитку особистості, що веде до власного міфотворення як 

частини загального міфологічного процесу світосприйняття (згадаймо хоча б сучасні 

студентські обряди «шари» перед сесією [1], які до того ж супроводжуються 

відповідними словесними формулами-замовляннями, або ритуальні заборони та 

забобони представників різних професій, що насправді сягають корінням традиційних 

народних уявлень). 

Пояснити суть такого дивовижного явища, як міфологізація довкілля, розглянути 

особливості міфологічного мислення намагалися дослідники первісних культур, 

етнологи, фольклористи, філософи: М. М. Бахтін, О. О. Брицина, А. Я. Гуревич, 

В. Ф. Давидюк, Л. Ф. Дунаєвська, М. Еліаде, В. І. Єрьоміна, Н. А. Лисюк, А. Лобок, 

А. Ф. Лосєв, Є. М. Мелетинський, Н. І. та С. М. Толстиє, В. Н. Топоров та ін. Дехто з 

науковців вказував на те, що й у сучасному постмодерному суспільстві принципи 

міфологічного світосприйняття залишаються незмінними, що власне реалізується у 

житті сучасної людини, а також може бути використане задля маніпуляції на рівні 

індивідуальному чи колективному. Одною з причин такої стійкості міфологічних 

уявлень є колективна міфологічна пам’ять, притаманна представникам одної культури. 

Метою даної статті буде розглянути деякі характерні риси міфологічного 

мислення, зокрема ті, що формують модель колективної пам’яті, отже, сприяють 

збереженню культурного фонду певної соціальної групи, та розглянути окремі 

приклади побутування цієї моделі у сучасному суспільстві. Відразу зауважимо, що 

дібраний ілюстративний матеріал буде тематично різнорідним і складатиметься 

більшістю з авторських етнографічно-фольклористичних записів, загальних 

спостережень, міркувань. Оскільки обсяг статті не дозволяє охопити усі 

характеристики, притаманні міфологічному мисленню, обмежимося лише деякими. 

Найпершою ознакою, що відрізняє міфологічне від будь-якого іншого способу 

сприйняття, є цілковите й безапеляційне прийняття міфу як реальності. Міфічні події 

ніколи не піддаються сумніву, усе, про що оповідується (яким би фантастичним воно 

не було) сприймається слухачем/глядачем як правда. Механізм досягнення такого 

ефекту може стати темою окремої роботи. Так, О. Лобок стверджує, що безумовна 

віра в міф є результатом функціонування людини у певному культурному полі, як 

наслідок – повна довіра до надбань своєї культури та ігнорування будь-яких доказів, 

здатних посіяти сумніви щодо цих культурних надбань [5, с. 67–71, 84–87]. У такому 

випадку йдеться не про істинність чи хибність представлених доказів, а про віру 

конкретного індивіда, представника певної культури, носія пам’яті поколінь у ті 

здобутки, які йому ця культура нав’язує. А це не просто обряди, традиції чи навіть 

різного роду знання – це колективний досвід, колективна пам’ять, якої важко, а іноді 

неможливо зректися навіть на рівні свідомому. Міф не може бути спростований за 

допомогою логічних чи матеріальних доказів, оскільки він ґрунтується на певній, 

роками створюваній культурній традиції. Саме це, на жаль, бачимо сьогодні на 
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прикладі проросійської агітації на Донбасі й не тільки. Створений кілька десятиліть 

тому міф сьогодні виявився живим і дієвим. Дозволимо собі навести приклад з одної 

розмови, яких сьогодні точаться сотні між проросійськими та проукраїнськими 

громадянами. Наша співрозмовниця, обстоюючи проросійську позицію, на питання, 

де вона у своєму житті бачила бандерівців, відповідає: «Мне папа рассказывал. Вот 

как ты своим детям что-то рассказываешь, так и он вернулся с фронта и мне 

рассказывал. Так вот он говорил, что хуже бандеровцев врагов нет!» (запис наш, 

вересень 2014 р., м. Київ, прізвище респондента не вказано з етичних міркувань, 

1946 р.н.). Показово, що ніяких конкретних фактів жінка навести не могла, проте 

вона є активним носієм т. зв. «бандерівського» міфу, що був сформований на основі 

колективної підсвідомості ще за радянських часів стараннями тодішніх замполітів, а 

сьогодні вдало використаний російської пропагандою (до речі, у тому числі й 

сучасними замполітами). 

Отже, цілеспрямованим «підсилювачем» такого знаряддя колективної пам’яті, як 

міф, є також попередня підготовка: психологічне налаштування реципієнта на те, що 

йому відкриють якусь таємницю, зроблять причетним до основ речей, розкажуть таке, 

чого він ще не чув. Передбачається, що після цього «посвячений» стає значущим, 

причетним до устрою даної суспільної групи або державного утворення, до основ 

світового ладу, знатиме суть речей [9, с. 13]. Таким чином, подальше «розігрування 

міфу» у той чи інший спосіб стає лише зерном, що падає у благодатний підготовлений 

ґрунт. При чому за сучасних умов «попередня підготовка» відбувається досить стрімко 

(кілька вступних речень, подання якоїсь часто вигаданої інформації, чуток, даних «з 

перевірених джерел» і т. п.). Глобальним і злободенним прикладом є використання 

цього принципу міфологічного світосприйняття в сучасній російський пропаганді щодо 

війни на Донбасі. Хибна інформація подається з інтонацією очікування сенсаційного: 

«А ми вам зараз таке-е-е розкажемо…», – що вже є достатньо плідним ґрунтом для 

сприйняття будь-якої нісенітниці (до речі, той же принцип використовують численні 

популярні сайти). Після цього спрацьовує елементарний психологічний механізм: 

ставши нібито причетною до таємниць космічного масштабу, «посвяченою», людина 

вже дотримується послідовності у поведінці. Вона обстоює те, про що «їй відкрили», і 

чути не хоче, що ця інформація може бути неправдивою, вигаданою або спотвореною. 

Задля підтримки переконання у дієвості міфу ЗМІ час від часу подають відповідні 

«картинки» на ТБ (що пов’язано з іще одною рисою міфологічного мислення, про яку 

скажемо нижче – предметністю). Отже, у сучасній інформаційній моделі російських 

ЗМІ задіяно й використано найглибші механізми людського світосприйняття, 

рудиментальні, підсвідомі – тобто ті, які найменше контролюються логічним 

компонентом мислення, адже міфологічний світогляд завжди діє за однаковою 

моделлю «сприймаю як реальне». 

Із вищесказаного випливає ще одна особливість міфологічного світогляду, про яку 

побіжно вже було сказано: кожний слухач сприймає себе частиною міфу, незалежно від 

того, відбувалися події вчора, чи на початку творіння. Це реалізується за допомогою 

певних символічно-речових структур (від вербальних загальноприйнятих формул зі 

значенням «усі так робили/роблять/думають і т. п.» до обрядів і ритуалів з 

відповідними предметами). Ось що пише про це дослідник первісних культур 

Є. М. Мелетинський: «Міфологічні символи функціонують таким чином, щоб особиста 

і соціальна поведінка людини та світогляд (аксіологічно орієнтована модель світу) 

взаємопідтримували одне одного у рамках однієї системи. Міф пояснює і санкціонує 

існуючий соціальний та космічний порядок у тому його розумінні, яке притаманне 

даній культурі, міф так пояснить людині її саму та довкілля, щоб підтримати цей 

порядок…» [6, с. 169, пер. наш]. 
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Інструментом подібної гармонізації світу та поведінки кожного конкретного 

індивіда у рамках існуючої міфологічної системи є обряд з усіма його компонентами. 

Регламентуюча сутність обряду полягає саме у цьому: можна і треба робити саме так, 

бо так робили усі. В іншому випадку відбувається деструкція космічних компонентів, 

яка загрожує повним хаосом як в житті індивіда, так і на рівні суспільному. У народній 

обрядовості можна знайти масу ілюстрацій цієї тези, проте звернемося до актуального, 

як на сьогодні прикладу, – заборони людиновбивства. Йдеться не лише про 

моторошність власне факту кровопролиття – передбачається, що знищення одної 

людини, як ланки світового ланцюжка, матиме невиправні наслідки на всіх рівнях 

світобудови: від родин вбитого і вбивці (коли одне вбивство тягне за собою інше у 

вигляді помсти) до суспільства в цілому [2, с. 21]. Зміни відбуваються на усіх рівнях 

суспільного життя: від соціальних зв’язків до природничо-господарчого комплексу, що, 

у сучасній термінології, називається «гуманітарна катастрофа», а у міфологічному – 

хаос. 

Важливою рисою міфологічності є наявність матеріальних артефактів – предметна 

сутність міфу. Подібне «оречевлення» обов’язкове, оскільки оживляє міф, підтримує 

його функціональність, реалістичність, а лише за таких умов спрацьовуватимуть 

магічно-ритуальні механізми впливу на дійсність. І якщо на первісному рівні це був 

фетишизм, у традиційній народній культурі – цілі масиви атрибутів, пов’язаних з 

обрядовістю, перш за все, – з родинною, то у постмодерному суспільстві бачимо дещо 

інше. Звичайно, присутнє широке застосування й традиційних речей ритуального 

характеру. Для цього достатньо згадати будь-який із сучасних обрядів – весілля, 

похорон, хрестини тощо, – де використовується багато характерних предметів, що 

обумовлено споконвічною традицією. Проте варто сказати, що в інформаційному 

суспільстві, де також активно йде процес міфотворчості/міфосприйняття, роль 

артефактів міфологічного характеру на рівні з матеріальними речами виконують фото-, 

відеоматеріали, коментарі у соцмережах і т. п. – тобто речі більше інформаційного, 

аніж матеріального характеру.  

Те саме можна сказати про пам’ятники та могили. Бажання гідно поховати 

покійного, з одного боку, пов’язане із прагненням востаннє догодити йому, з іншого – 

мати місце, куди можна «ходити». Таку ж функцію мають і кенотафи на місцях загибелі 

людей. Водночас відбувається своєрідна предметна міфологізація померлого, частиною 

якої є творення позитивного образу небіжчика ( «про померлих говорити лише 

хороше»). Ось чому знищення будь-якої міфологічної системи знаменується (навіть 

вимагає) знищення її пам’ятників («ідолів»), культових знаків. Колись це був 

язичницький Перун, якого, за легендою, тягли кіньми Боричевим узвозом у Києві, 

сьогодні – це пам’ятники Леніна та інших кривавих радянських діячів, які нібито 

раптом, невідомо чому почати валити в усіх містах України. Насправді тут також діє 

підсвідоме розуміння знаковості пам’ятників та їх зв’язку з відповідною міфологією. 

Ще одна ознака міфу, до того ж парадоксальна щодо колективності, – це здатність до 

міфотворення на індивідуальному рівні. «Люди взагалі схильні вибудовувати масу міфів, 

які можуть і не отримувати словесного оформлення» [4, с. 5]. Наведемо лише один 

приклад з численних ритуалів футбольних вболівальників, який довелося спостерігати 

нам ще у 2000 р. у Києві. Невеличка група шанувальників футболу (постійний склад 3–4 

особи плюс «друзі друзів») мала свій обряд. Потрібно було перед матчем розпити 3 

пляшки пива і розставити їх у певних, чітко визначених місцях. За твердженням 

учасників, здійснення таких дій щоразу перед матчем забезпечувало їхній команді 

перемогу. Цікавим у цьому прикладі є несвідоме використання молодими людьми 

концептів загальноміфологічного характеру – відповідного хронотопу. Йдеться про 

обов’язковість дотримання в обряді певних часових (саме перед матчем) та просторових 
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(лише у певних місця) меж при повній байдужості до того, хто саме буде брати участь в 

обряді. Прикладів такого типу можна навести багато, оскільки «… кожен з нас вибудовує 

свою систему щасливих і нещасливих прикмет і в зв’язку із цим дотримується певних 

табу або й обирає адекватну, як йому здається, лінію поведінки…» [4, с. 5].  

Цікаво, що така міфотворчість обумовлюється не просто схильністю людини до 

фантазійності, а загальним принципом будь-якої міфології, на який вказували 

дослідники первісних культур: функціонально та семантично міф є величиною 

універсальною, коли одне може бути замінено іншим за подібністю або ж навпаки – за 

принципом протиставлення. Це означає, що у міфологічному світосприйнятті усе може 

бути всім. Йдеться про своєрідний космополітизм будь-якої речі, і не дивно, що такі 

категорії, як Добро та Зло, Верх і Низ, Правда і Брехня, Смерть і Народження у 

міфології становлять нерозривну єдність. Гарно ілюструє таке розуміння міфу цитата з 

роману Ю. Андруховича «Перверзія», коли головний персонаж описує дійство на 

банкеті у сатани: «…із першими тактами музики з’явилося Семеро Гостес, одягнутих 

таким чином, що спереду кожна виглядала, як один із Головних Гріхів, а ззаду – як 

Противна Йому Чеснота, будучи, крім того, одним із Семи Днів Тижня та Однією з 

Семи Провінцій Північної Італії» [1, с. не вказана у виданні]. 

Сучасний дослідник міфології О. Лобок пише про цю особливість міфу так: «… у 

кожній речі приховано масу властивостей, і від людини залежить, яку саме властивість 

речі вона позиціонує як приоритетну» [5, с. 67]. Найкраще цю тезу демонструє т. зв. 

«магія подібності», прикладів якої безліч. Так, одна з народних прикмет майбутнього 

врожаю огірків – це наявність на ялині великої кількості шишок (маємо подібність 

плодів за формою та кольором). Інша цікава прикмета стосується також городництва: 

«Те, що в землю росте, треба садити на спадаючий місяць, а те, що вгору – на повний» 

(запис наш, Київ 6 березня 2015 р., розмова почута випадково). Вбачаємо 

асоціативність за принципом просторового розташування об’єкта та напрямку його 

збільшення: спадаючий місяць, очевидно, відповідає семантиці заглиблення, повний 

(можливо, йшлося про зростаючий) – значенню зростання вгору. 

Багато прикладів такого роду можна знайти у лікувально-косметичній магії. 

Наприклад, волосся треба підстригати на зростаючий місяць – щоб добре росло 

(пояснення те саме, що й у попередньому прикладі), усілякі хвороби шкіри «змивають» 

хрещенською водою – передбачається, що шкіра стане чистою, як вода. Численні 

обряди «передавання» хвороби або ж долі, коли одна людина ніби стає замінником 

іншої і т. п. Загалом будь-яка модель світу, з погляду міфологічного, є повторенням 

глобальнішої світової моделі. До речі, на думку програмістів, таку саму модель має усе 

живе на Землі: листок повторює будову гілки, гілка – дерева, кристалічна решітка одної 

молекули відтворює загальну форму речовини тощо, що дозволило створити 

фрактальні структури у програмуванні. Цей же принцип відтворено як у народній 

міфології, так і у розвинутих релігійних системах. Зокрема, людське помешкання 

(селище, храм) повторює загальний світоустрій, людина є копією божества, а обряди, 

навіть такі повсякденні, як споживання їжі – не що інше, як повторення божественних 

дій [8, с. 50–57].  

Дозволимо собі навести ще один цікавий приклад міфологічного світосприйняття 

вже сучасних подій. У розмові зі студентами про події російсько-української війни 

раптом пролунала фраза: «А у нас у Карпатах стільки грибів було… Їх отак ногами 

били. Старі сразу сказали, що буде війна. Бо перед Другою світовою те саме було. 

Стільки грибів було, що їх зібрати не могли» (запис наш, лютий 2015 р.). Цікавим тут є 

те, що маємо відразу два паралелізми: перший – це відповідність на основі подібності 

явищ, другий – більш складний, у якому бачимо переплетення цілої низки архаїчних 

уявлень про гриби. Це і асоціація з чоловічим началом, і сприйняття грибів як істот 
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антропоморфних, чому сприяє їх форма та окреме становище у природному світі (на 

мовному рівні це відбито у таких цілком «олюднених» виразах, як «тіло гриба», «ніжка 

гриба», «голова гриба», «шапка гриба», «матір-грибниця») [7, с. 548–551]. Отже, велика 

кількість грибів у народному сприйнятті асоціюється із армією.  

Нарешті, усе попереднє обумовлює ключову особливість міфу – позачасовість. 

Міфологічне світосприйняття перебуває поза часом. Коли людина творить міф чи 

входить в орбіту вже створеного, вона стає активним його учасником. Події 

давноминулі сприймаються як такі, що відбувалися щойно. Водночас, ставши 

учасником міфологічної гри, людина настільки не відчуває цього, що не здатна 

відмежувати себе як від подій дуже давніх, так і від тих, які щойно відбулися. Цікавий 

випадок трапився з автором цієї статті під час фольклорного запису на Київщині. Мова 

йшла про затонулу церкву з усіма характерними елементами подібних легенд. 

Пропонуємо розшифровку цього запису із нашими коментарями: 

В. З.: А чого це поставили якийсь щиток із планом баз? 

І. М.: Так то ж метро (база відпочинку Київського метрополітену) хотіли 

захватити той кусок собі. Так тут і демонстрація була, голова людей вивела. У нас 

така голова – ого! Тут таке було…  

В. З.: А на що їм той кусок, у них он яка територія!? 

І. М. (з обуренням): Так то ж споконвічне наше, те озеро! І рибу ми там ловили. 

Там ще моя бабця в ополонці прала, взимку, і мама. Таке домоткане було, от. То вона 

там прала. Там же і церква наша затонула. Там ми коли на рибалку ходили, то і 

хрести витягали, золоті, і такі рушники, ну, от, знаєш, я тобі зара покажу (витягає з 

кишені шматок набивного рушника, але не вишитий). Ну, от, як оцей, тільки були такі 

домоткані, такі льняні. То витягали.  

(Далі йде розповідь про цілющі властивості озера). 

В. З.: А чого церква затонула? 

І. М.: Ну, я знаю… Під воду ушла. Вона ніби на горбі отак стояла. А вранці 

прийшли – а вона під воду пішла. Те озеро дуже глибоке. Вона вся туди ушла. Ми як 

ниряли – то витягали і хрести золоті, і різне там. 

В. З.: То там і люди загинули? 

І. М.: Ні, людей там не було. 

В. З.: А в який час доби це сталося? 

І. М.: Ну, так під вечір. Така як на небі ніби блискавка пройшлася – і церква пішла 

під воду. Кажуть, то, як-то, кара божа, ніби. 

В. З.: То Ви це бачили? 

І. М. (знехотя): Ні-і (пауза). Я того не бачив!  

В. З.: А коли це було, у роки 30-ті? 

І. М.: Ні! То давно було. Моя баба ще це чула ще від своєї баби. (Замислився). То 

ще за часів Наполеона було. Бо баба моєї баби була ще дівчиною. 

В. З.: А хрести Ви витягали? 

І. М.: (ніяково) Та хлопці витягали. Ще тоді принесли до церкви, до тої, нової, а де 

вони там поділи їх. Тоді ще прибігли оті, ну, ти зрозуміла, і давай тягати: «А де ви їх 

узяли?..» А де вони потім поділися, ті уламки – хто його зна. 

В. З.: А рушники? 

І. М.: А рушники витягали (жваво). 

В. З.: І вони не погнили за стільки років? 

І. М.: Так це ж льон! Дєвочка, це ж льон! Він у воді тобі пролежить, скільки 

хочеш! Він не гниє. Це ж отакі, як оце (знову витягає хустку), тільки домашні, з льону! 

Воно не гниє! (Запис наш, 28.07.2013 р., с. Літки Броварського р-ну Київської обл. від 

Івана Миколайовича 1943 р.н.) 
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Із запису видно, що респондент абсолютно не відчуває часового відриву від події 

розповіді. Спочатку складається враження, що і потоплення церкви, і наступні знахідки 

артефактів – усе це відбувалося із ним особисто. Маємо приклад повного відчуття себе 

частиною даного міфологічного локусу і позачасовості подій. Тому уточнюючі питання 

записувача бентежать оповідача. 

На завершення хочемо зазначити, що запропоновані до розгляду характеристики 

міфологічного світогляду не становлять повного переліку, що зрештою не дозволяє 

зробити не лише формат статті, а й об’єктивна неосяжність такого явища, як міф. 
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Власюк С. О. 
 

ПОДІЇ 1917–1921 РОКІВ У МІНЛИВИХ ПОЛІТИЧНИХ КОНТЕКСТАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ: ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ІНІЦІАТИВИ 

 

Апелювання до пам’яті про Українську революцію 1917–1921 рр. у меморіальній 

політиці є закономірним, адже події цього невеликого періоду зробили великий внесок в 

український процес державотворення. Згадані події є необхідними для історичної 

легітимізації держави і її органів влади та інститутів. В історіографії прийнято 

здійснювати періодизацію у проведенні державної політики пам’яті, виходячи зі зміни 

Президентів України. Отже, у статті на основі документів, ініційованих і виданих 

Президентами України, охарактеризовано становлення політики історичної пам’яті 

щодо подій Української революції 1917–1921 рр. 

Ключові слова: президент, Українська революція, указ, історична політика. 
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Власюк С. О. События 1917–1921 годов в переменчивых политических 

контекстах центральной власти: президентские инициативы. 

Призывы к памяти об Украинской революции 1917–1921 гг. в мемориальной 

политике закономерны, ведь события этого небольшого периода внесли большой вклад 

в украинский процесс образование государства. Упомянутые события необходимы для 

исторической легитимизации государства и его органов власти и институтов. В 

историографии принято совершать периодизацию в проведении государственной 

политики памяти, исходя из изменения Президентов Украины. Итак, в статье на 

основе документов, инициированных и выданных Президентами Украины, 

охарактеризовано становление политики исторической памяти о событиях 

Украинской революции 1917–1921 гг. 

Ключевые слова: президент, Украинская революция, указ, историческая политика. 

 

Vlasyuk S. O. Events of 1917–1921 in changing political context of central power: 

presidential initiatives. 

The state politics of the memory in the Ukrainian state is particularly important after 

1991. It is through it in people’s minds is the legitimation of significant changes in post-Soviet 

Ukraine, that it was to ensure national uniformity and the population, form a single identity. 

In historiography is accepted exercise periods of the state politics of memory based on the 

replacement of the Presidents of Ukraine. Despite the fact that sometimes the normative legal 

acts that come to Ukraine at the initiative of the President which concerning historical 

politics, are not accompanied by the support of the Parliament and its adoption of the 

relevant resolutions, yet it is the President asked and sets the tone and puts the emphasis in 

conducting historical policy. A characteristic feature is its dependence on centralized and top 

state officials, it is the President of the moderator. 

The directions of historical politics in Ukrainian traditions are varied depending on the 

political context in which it is possible to notice the inconsistency. Appeal to the memory of 

the Ukrainian revolution of 1917–1921 in politics is legitimate, since the events of this short 

period made a great contribution in the process of the Ukrainian state. The cultivation of the 

memory of the revolution caused motifs show statist tradition Ukraine, rely on the historical 

pattern, and make a symbolic legitimization of power. After a difficult and controversial stage 

of formation and development, historical policy in the mid 2000s crystallized in a separate 

field of public administration. Inclusion in the public consciousness of national values is 

complex and we can not ascertain its completion throughout Ukraine, so just central 

government, including the President, exercising legislative formation common to all historical 

past. The events of 1917–1921 were widely used in the rhetoric of the Presidents and their 

initiatives. President, participating in commemorative events, thereby emphasized the 

important and decisive events and personalities of the Ukrainian past. Thus, the article is 

based on documents which issued by the President initiated and Ukraine described the 

formation of policy historical memory about events of Ukrainian revolution of 1917–1921. 

Key words: president, Ukrainian revolution, decree, historical policy. 

 

Напередодні 1991 р. була закладена чимала база для актуалізації знань про події 

1917–1921 рр. в Україні. Перебудовчі процеси спонукали до пошуку відповідей на 

актуальні питання Української революції, висвітлення забутих сторінок тієї доби і 

переписування історії. Зважаючи на інструментальні можливості політики пам’яті про 

події 1917–1921 рр. у контексті інтересу широких кіл громадськості до ще недавно 

«білої плями» українського минулого, центральна влада розпочала доволі активну 

діяльність у відповідному напрямі. В Україні у меморативній політиці задавала і задає 

тон президентська гілка влади. Характерною її рисою є централізованість і залежність 
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від першої особи держави. Відтак, у статті здійснено спробу охарактеризувати 

історичну політику Глави Держави щодо Визвольних змагань. Уже були здійснені 

спроби її дослідження в контексті загальної історичної політики (Ю. Зерній, 

А. Портнов, Я. Грицак, М. Рябчук, В. Кравченко) та політики окремих Президентів 

(В. Верстюк, В. Скальський, В. Солдатенко), проте немає дослідження, присвяченого 

висвітленню становлення і розвитку проблем Української революції 1917–1921 рр. в 

історичній політиці наших Президентів. 

Історична політика Л. Кравчука була не сформованою і не цілком осмисленою, 

знаходячись на периферії більш нагальних проблем новопосталої держави. На хвилі 

національного піднесення Л. Кравчук як перший Президент України прийняв символи 

української державності з рук останнього Президента УНР в екзилі М. Плав’юка і цим 

самим підтвердив факт державницької традиції і наслідування влади від УНР. 22 

серпня 1992 р. відбулося офіційне передання державних атрибутів влади Л. Кравчуку. З 

цього приводу Леонід Макарович зауважив: «Цей акт повинен нагадати всім, що 

Україна веде свій родовід, свою політичну, державницьку біографію від історичних 

часів, які надають силу і велич нашому народові, – від часів Київської Русі, Козацько-

Гетьманської держави й Української Народної Республіки» [12, с. 211]. Цікаво, що 

Микола Васильович пропонував Л. Кравчуку провести цю акцію 22 січня 1992 р. і 

приурочити її до річниці прийняття Четвертого Універсалу. Президент відмовився, 

оскільки вважав, що «Україна ще не готова до цього» [8]. Наступною ініціативою 

передачі державних атрибутів Президента в екзилі було 17 березня – річниця утворення 

Української Центральної Ради, яка теж була відхилена. Занепокоєння в представників 

тодішньої влади викликала невпевненість в оцінках такої акції представниками 

української гетьманської еміграції і прихильниками відновлення незалежності 30 

червня 1941 р. Тут Леонід Макарович проявив тверду позицію і зазначив, що якщо інші 

представники діаспори «до цього не долучаться, то народ України їх просто забуде» [8]. 

Перший Президент робив акцент на подіях, які символічно легітимізують незалежність, 

тому закономірним є, наприклад, підтримка ним ініціативи «Просвіти» щодо 

проведення урочистого вечора, присвяченого 75-й річниці Четвертого Універсалу [11]. 

Л. Кучма намагався поєднати у своїй політиці пам’яті як старі радянські елементи, так і 

нові національні. Для Леоніда Даниловича була характерною регіоналізація історичної 

політики. Одночасно зі святкуванням ювілею ЗУНР у Львові відбувалися урочистості за 

участю президента у Дніпропетровську, присвячені В. Щербицькому. Велику роль Л. Кучма 

в офіційних виступах надавав значенню діяльності М. Грушевського в українському 

державотворенні, називаючи його «величною особистістю і духовним батьком нації» 

разом з князем Володимиром і Т. Шевченком [4]. Постать М. Грушевського була 

актуальною в контексті становлення інституту президентства в Україні і нерідко в 

передвиборчих кампаніях. Зокрема, активно пропагувалася ідея про президентство 

Грушевського в контексті боротьби між Л. Кравчуком і Л. Кучмою, найбільш 

політизовано цей міф було у 1999 р. Цікаві думки з цього приводу залишив Л. Кравчук: 

він вважає, що культивування пам’яті про М. Грушевського було зумовлене бажанням 

«стерти уявлення про Кравчука як політичного та громадського діяча, як історичну 

постать» [6, с. 263]. Сам Леонід Макарович М. Грушевського не вважає першим 

Президентом. Після приходу до влади Л. Кучми навіть був замінений бюст 

Т. Шевченка, що стояв в адміністрації Президента, на бюст Грушевського. 

Пошанування пам’яті М. Грушевського в новому тисячолітті було не таким активним, 

як наприкінці ХХ ст. Аналіз заходів, пов’язаних з його іменем, показує, що основна їх 

маса припала якраз на 1990-і роки, тоді як у 2000-х він так не культивувався. Л. Кучма 

також першим долучився до пошанування пам’яті П. Скоропадського, видавши 

відповідний указ 2003 р., приурочений до 130-річчя його народження. 
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Велику увагу Президент приділяв Акту Злуки, саме він першим на законодавчому 

рівні проголосив День Соборності України [15]. До цього святкування Акту Злуки як 

загальнодержавного свята за участю влади не відбувалося. Видання такого указу стало 

знаряддям політичної боротьби проти головного конкурента П. Симоненка перед 

президентськими виборами та спробою ідеологічно об’єднати східні і західні регіони 

України. Акцент на цьому робили згодом В. Ющенко і П. Порошенко, лише 

В. Янукович не проявляв активності в об’єднанні обох берегів Дніпра під лозунгом 

соборності. Для Л. Кучми події 1917–1921 рр. були важливими і символічними. Він, 

зокрема, навіть підтримував ініціативу святкування дня незалежності 22 січня. «Цей 

день, день Злуки, з не меншою підставою можна було б назвати Днем незалежності 

України», – вважав Леонід Данилович [7, с. 418]. Ще одним його нововеденням є перше 

офіційне святкування Дня пам’яті Героїв Крут у 2004 р. і видання розпорядження «Про 

вшанування пам’яті героїв Крут» роком раніше. Дійсно масштабного характеру ця 

акція набула уже за президентства В. Ющенка. 

З приходом до влади останнього відбулися істотні зміни в розумінні історичного 

минулого українською владою. За ініціативи і сприяння В. Ющенка український 

історичний наратив і політика пам’яті передбачали формування такого символічного 

ряду: Батурин – Крути – Голодомор – УПА. Він мав стати «джерелом гордості за 

здобуту дорогою ціною незалежність» [5, с. 50]. Саме за президентства В. Ющенка 

політика пам’яті була найбільш чіткою і була артикульована як окремий напрям 

державного управління. Зокрема, новою владою був намічений широкий план 

відзначення заслуг діячів УНР і ЗУНР на п’ять років. За президентства В. Ющенка 

вперше передбачено комплексне святкування 90-ї річниці подій Української революції 

та вшанування пам’яті її учасників, а не окремих подій цього періоду чи окремих 

діячів. Акцент робився на річниці проведення Українського національного конгресу, 

створення Генерального Секретаріату, створення ЗУНР, проголошення Третього 

Універсалу, Акту Злуки [18]. 

Революційні події 1917–1921 років були включені у контекст політики 

примирення між Україною і Польщею. У зв’язку з цим варто згадати спільну з 

Президентом Польщі А. Кваснєвським акцію з відкриття Меморіалу польських орлят та 

Української Галицької Армії на Личаківському кладовищі у Львові 24 червня 2005 р. 

Громадськість неоднозначно поставилася до цієї події. Активістів зокрема обурило те, 

що надписи на меморіальних табличках були польською мовою. 22 червня Верховна 

Рада навіть закликала відкласти урочистості до заміни надписів на українську, але 

рішення депутатів було змінене 23 червня за втручання В. Ющенка. Зауважимо, що 

2003 р. Л. Кучма не зміг переконати місцеву львівську владу погодитися на відкриття 

Кладовища Львівських орлят. 

Ще однією важливою сторінкою героїчного минулого для В. Ющенка був подвиг 

(саме цією характеристикою був з 2007 р. доповнений образ цієї події) Героїв Крут. З 

1998 р. проходять офіційні урочисті заходи щодо вшанування полеглих тут юнаків. У 

політиці Віктора Андрійовича Крути були невід’ємним атрибутом, Президент видав одне 

розпорядження та чотири укази, за його ініціативою з 2005 р. почав розроблятися 

меморіально-музейний комплекс «Пам’яті Героїв Крут», що був відкритий у 2006 р. 

Акцент на героїзації Крут за президентства В. Ющенка можна продемонструвати також 

фактом звернення Глави Держави до міського голови Києва О. Омельченка з пропозицією 

увічнити пам’ять Героїв Крут у київській міській топоніміці. Того ж року відбулася перша 

масова церемонія вшанування пам’яті загиблих на державному рівні за участю 

представників влади, політичних партій, громадських та освітніх товариств, 

започаткувавши традицію щорічного вшанування загиблих вояків на такому рівні. Уже з 

2015 р. до учасників бою використано нову характеристику – «перші українські 
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«кіборги»» [1]. Кожного року виходили розпорядження В. Ющенка про вшанування 

пам’яті Героїв Крут на найвищому рівні. Раніше ці заходи теж відбувалися, але мали не 

такий масштаб і збирали усіх представників влади лише у ювілейні роки. Те ж саме 

можемо побачити щодо вшанування пам’яті Героїв Крут за президентства В. Януковича. 

В. Ющенко зі створенням Інституту національної пам’яті зробив великий крок 

вперед щодо проведення комеморативних заходів на професійному рівні. Зокрема, 

річниці пам’ятних дат Визвольних змагань, які припадали на його термін 

президентства, вшановувалися на найвищому рівні. Цікаво, що він видав 

розпорядження не тільки загального плану щодо відзначення чергової 90-ї річниці 

подій Української революції та вшанування пам’яті її учасників, а й конкретне про 

«Підготовку та відзначення 90-річчя утворення першого Уряду України». Великий 

акцент В. Ющенко робив і на святкуванні Акту Злуки УНР і ЗУНР. Громадськість 

породжувала ініціативи щодо надання 22 січня статусу державного свята, а 29 січня – 

Дня захисника України. 29 січня 2009 р. В. Ющенко також погодився на доцільність 

перенесення Дня захисника України: «День подвигу під Крутами – це наш справжній 

національний День Захисника Батьківщини» [21, с. 385]. У 90-у річницю Акту злуки за 

участю В. Ющенка також було відкрито постійно діючу виставку при УІНП «Музей 

Української Народної Республіки». Він також вперше увів в історичну політику пам’ять 

про Січових Стрільців, видавши 2010 р. відповідний указ, хоча він був присвячений і 

подіям Першої світової війни [17]. 

В. Ющенко не побоявся провадити свою політику пам’яті і щодо діячів, які в 

суспільстві викликають суперечливі настрої, і взяв участь у вшануванні 130-річчя від 

дня народження С. Петлюри. Вперше окрему увагу С. Петлюрі було приділено в указі 

«Про увічнення пам’яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-

Української Народної Республіки» В. Ющенка 2005 р., де окрім того, що Головний 

отаман згадується серед інших революційних діячів, було вміщено доручення про 

спорудження йому пам’ятника [20]. Подібної уваги удостоївся також В. Винниченко. 

До цього на офіційному рівні про С. Петлюру згадували дуже рідко, адже через тривалу 

радянську пропаганду один із керманичів Української революції мав неоднозначну 

оцінку у населення, і влада не наважилася використовувати його образ у своїй політиці 

пам’яті. Та й у політиків він не викликав великого захоплення. Наприклад, радник 

Президента Л. Кравчука Іван Тимченко, організовуючи передачу символів Української 

державності, навіть радив М. Плав’юку вилучити з тексту промови ім’я С. Петлюри [8]. 

Доволі неоднозначно було сприйнято і спрямований в основному на визнання ОУН і 

УПА воюючою стороною законопроект «Про правовий статус учасників боротьби за 

незалежність України 20-90-х років XX століття», в якому зокрема визнавалися 

учасниками боротьби за незалежність України особи у складі Українських січових 

стрільців, Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, Західноукраїнської Народної 

Республіки (ЗУНР) [9]. Щорічними були і звернення В. Ющенка до народу в День 

Соборності. «Єднання УНР і ЗУНР стало природним доказом неминучості відродження 

соборного українського державного простору. Відновлення української незалежності у 

1991 році бере свій корінь якраз з цього дня і з цієї події», – говорив В. Ющенко під час 

виступу у 2008 р. [3]. Велика увага подіям 22 січня 1919 р. цілком входила в концепцію 

пам’яті Віктора Андрійовича, який намагався подолати ментально-ціннісний вододіл 

українського суспільства.  

В. Янукович багато в чому копіював історичну політику Росії і загалом чітко 

позиціонував свою політику пам’яті як альтернативу до дій свого попередника, часто 

використовуючи ефект амнезії відносно найбільш культивованих попередньою владою 

тем. 2010 р. він ліквідував УІНП [19] як центральний орган виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, а натомість відновив його як науково-дослідну установу при 
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Кабінеті Міністрів України [13]. Зміни статусу УІНП спричинили і зміни в «Музеї 

УНР»: спочатку виставку було ліквідовано, але через активну громадську опозицію до 

таких рішень і залучення ЗМІ 2011 р. в складі Національного музею історії України 

створено відділ «Музей Української революції 1917–1921 років», у який і було 

включено виставку. Українська революція в історичній політиці В. Януковича не була 

центральною темою, влада відступила від традиції святкування її головних дат чи 

вшанування пам’яті її учасників. Проте слід визнати, що вона не могла повністю 

відмовитися від уже достатньо вмонтованої у суспільну свідомість традиції. 

Меншого масштабу набуло вшанування пам’яті Героїв Крут, та й ініціативу у 

ньому перебрали опозиційні сили. Замість Президента, наприклад, у 2011 р. покладання 

квітів на похованнях студентів на Аскольдовій могилі відбулося за участю прем’єр-

міністра М. Азарова. Натомість В. Янукович дав доволі стриману оцінку цій події, 

відмовляючись від її культивування: «Події далекого 1918 року – важливий урок для 

сучасних українців. Це і урок мужності, але й урок того, якими уважними ми маємо 

бути в своїх рішеннях, як міцно треба думати, коли йдеться про життя молодих людей» 

[2]. Навіть у редагованому підручнику з історії України для 5 класу уже не згадується 

поруч з боєм під Крутами Помаранчева революція, були скорочені розділи про Січових 

Стрільців і УПА. Цікаво, що прийнята 16 травня 2013 р. Постанова Верховної Ради 

України, більшість в якій становили пропрезидентські депутати, засуджувала зміни в 

підручниках з історії для 5 класу і інші дії виконавчих органів влади, «спрямовані на 

обмеження висвітлення інформації про бій під Крутами та інші сторінки боротьби за 

незалежність України, повернення до радянського трактування історії України, в якому 

визвольна боротьба маргіналізована» [10]. Тут же пропонувалося Президенту 

підтримати щорічне відзначення подвигу героїв бою під Крутами на державному рівні і 

присвоїти звання «Герой України» учасникам бою. 

Цікаві зміни відбулися і в святкуванні Дня Соборності. В. Янукович видав указ 30 

грудня 2011 р., згідно якого було скасовано указ Л. Кучми 1999 р. про встановлення  

Дня Соборності України 22 січня та указ В. Ющенка 2005 р. про встановлення Дня 

Свободи 22 листопада, присвяченого подіям Помаранчевої революції, водночас 

оголосивши 22 січня Днем Соборності та Свободи України [14]. В. Янукович не хотів, 

щоб запроваджений День Свободи асоціювався чи був приурочений до подій 2004 р., 

тому переніс це свято на 22 січня, пояснивши це тим, що «значення Свободи як 

невід`ємної складової незалежної України набуває особливого змісту і стає нерозривно 

пов`язаним з Соборністю наших земель» [цит. за: 22]. 13 листопада 2014 р. 

П. Порошенко відновив щорічне святкування Дня Соборності 22 січня [16]. 

В. Янукович не пропагував ідеї об’єднання країни під гаслом соборності, натомість він 

намагався показати її єдність шляхом залучення до святкування попередніх 

Президентів та лідерів усіх конфесій в Україні. 

Події і діячі Української революції виступали і виступають вагомим елементом в 

комеморативних практиках українських Президентів, проте законодавче забезпечення 

офіційної історичної політики є недосконалим і не цілком сформованим. Серед подій та 

постатей 1917–1921 років Глави Держави віддавали пріоритет таким знаковим, як День 

Соборності, бій під Крутами, М. Грушевський, обмежившись кількома указами щодо 

інших відомих діячів революції. Деякі (П. Скоропадський, С. Петлюра) й досі не 

інтегровані у політику пам’яті. Формування пам’яті про Визвольні змагання пройшло 

суперечливий етап від поодиноких згадок і акцій на найвищому рівні до проведення 

комплексних заходів. Можемо констатувати, що цей процес ще не завершений. 

Президентські ініціативи в цьому плані мотивувалися об’єднанням і мобілізацією 

народу, легітимізацією нової влади і нових державних інститутів, формуванням 

спільного історичного наративу. 
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Докаш О. Ю. 

 

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕДУРНІ МЕХАНІЗМИ  

ВПРОВАДЖЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ РАДЯНСЬКОЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ЦЕНЗУРИ В КОНТЕКСТІ ЗНИЩЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 

МЕШКАНЦІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ТА ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ В РОКИ 

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

На основі проведеного історико-політологічного дослідження охарактеризовано 

теоретико-методологічні підходи до вивчення поняття «історична пам’ять» у 

вітчизняній науці. Основна увагу в роботі зосереджена на аналізі причин появи, 

завданнях та організаційно-структурній мережі функціонування системи політичної 

цензури в СРСР та УРСР в 20–30-ті роки ХХ ст. Розкрито найхарактерніші прояви 

радянської політичної цензури у різних сферах духовного життя краю в період Другої 

світової війни. Автором вказано на негативні наслідки діяльності системи цензури для 

знищення історичної пам’яті мешканців Західної України та Північної Буковини в часи 

Другої світової війни. 

Ключові слова: Західна Україна, Північна Буковина, Друга світова війна, радянська 

політична цензура, історична пам’ять. 

 

Докаш О. Ю. Институционально-процедурные механизмы внедрения и 

функционирования системы советской политической цензуры в контексте 

уничтожения исторической памяти жителей Западной Украины и Северной Буковины 

в годы Второй мировой войны. 

На основе проведенного историко-политологического исследования 

охарактеризованы теоретико-методологические подходы к изучению понятия 

«историческая память» в отечественной науке. Основное внимание в работе 

сосредоточено на анализе причин появления, задачах и организационно-структурной 

сети функционирования системы политической цензуры в СССР и УССР в 20–30-е 
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года ХХ ст. Раскрыты самые характерные проявления советской политической 

цензуры в разных сферах духовной жизни края в период Второй мировой войны. 

Автором указано на негативные последствия деятельности системы цензуры для 

уничтожения исторической памяти жителей Западной Украины и Северной Буковины 

в ходе Второй мировой войны. 

Ключевые слова: Западная Украина, Северная Буковина, Вторая мировая война, 

советская политическая цензура, историческая память. 

 

Dokash O. Y. Institutional and procedural implementation and operation of soviet 

political censorship in the destruction of historical memory of the residents of Western 

Ukraine and Northern Bukovina during the Second World War. 

The author describes the theoretical and methodological approaches to the study of 

the concept of «historical memory» in science based on the historical and political 

science research. In fact, historical memory is the available information on social and 

community identification. In 20–30 years of the 20th century the formation of a new 

social and political awareness as a prerequisite for the functioning of the totalitarian 

regime was possible only in case of non-traditional outlook of the majority. The main 

attention is focused on the analysis of the causes of tasks and organizational structural 

network of the system of political censorship in the Soviet Union and the Ukrainian SSR 

in 20–30 years of the 20th century. In the making of the political class was caesura 

approach to determining the value of information in all areas of life; pressing official 

ideological lines; the fight against political opponents of government. The gradual 

emergence of a huge number of party and state structures with parallel censorship-

regulatory functions resulted in developing a system that has developed specific 

mechanisms and forms of creative control and information processes. Most 

characteristic manifestations of Soviet political censorship in various spheres of 

spiritual life in the region during the Second World War were solved. 

The author points out the negative consequences of censorship system for the destruction 

of the historical memory of the inhabitants of Western Ukraine and Northern Bukovina during 

the Second World War. The effects of intellectual genocide of Ukrainians as deliberate 

destruction of cultural and historical memory of the nation are felt today. 

Key words: Western Ukraine, Northern Bukovina, Second World War, Soviet political 

censorship, historical memory. 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Інститут політичної цензури був та 

залишається невід’ємною складовою функціонування всіх тоталітарних та значної 

більшості авторитарних політичних режимів. Виконуючи функції підтримання 

життєдіяльності недемократичного режиму, цензура спрямовується як проти 

актуальних загроз правлячій верхівці, так й для трансформації політичної свідомості на 

різних рівнях у визначеному напрямі. Комплексне теоретико-методологічне та 

політико-прикладне розкриття запропонованої теми дозволить вирішити низку 

важливих завдань, актуалізованих початком «гібридної» війни проти нашої держави 

неототалітарного політичного режиму Росії на чолі з президентом В. Путіним. 

Аналіз останніх досліджень. Характеризуючи стан наукової розробки 

проблематики, варто відзначити те, що вітчизняна, передовсім історична наука в 

останнє десятиліття сформувала відповідні теоретико-методологічні засади 

дослідження як проблем історичної пам’яті [7; 8; 16; 18; 2], так і радянської цензури 

[20; 22; 23; 26; 27]. Однак, за окремими винятками [28], специфіка запровадження та 

інституційно-процедурні засади діяльності системи радянської політичної цензури в 

західноукраїнському регіоні періоду його включення до складу УРСР не стали 
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предметом окремих розвідок. Пропонована стаття розглядається як вирішення питань, 

що піднімалися в попередніх публікаціях автора на нових теоретико-методологічних 

засадах дослідження [4–6]. 

Мета та завдання дослідження. Метою статті є політологічна характеристика місця 

та ролі інститутів й практики радянської цензури в процесі насадження сталінським 

тоталітарним режимом нової моделі історичної пам’яті в Західній Україні та Північній 

Буковині періоду Другої світової війни.  

Реалізацію поставленої мети забезпечить вирішення таких основних 

дослідницьких завдань:  

- визначення теоретико-методологічних підходів до вивчення поняття «історична 

пам’ять»;  

- аналіз причин появи, завдань та організаційно-структурної мережі системи 

політичної цензури в СРСР та УРСР напередодні включення до складу останньої 

Західної України й Північної Буковини;  

- розкриття проявів радянської політичної цензури в різних сферах духовного життя 

краю в період Другої світової війни; 

- виявлення наслідків діяльності системи цензури історичної пам’яті мешканців 

Західної України та Північної Буковини. 

Виклад основного матеріалу. Варто почати з того, що пам’ять є вкрай потужним 

ресурсом на трьох рівнях: а) індивідуальна пам’ять кожної окремої особистості, що 

жила чи живе в добу історичних потрясінь; б) колективна пам’ять, або пам’ять 

спільнот; в) офіційна пам’ять [1]. 

У визначенні поняття «історична пам’ять» серед вітчизняних дослідників існує 

низка підходів. Так, Л. Зашкільняк під історичною пам’яттю розуміє здатність 

людського розуму зберігати індивідуальний і колективний досвід міжлюдських взаємин 

і формувати на підставі цього досвіду уявлення про історію як таку та своє місце в ній 

[7, с. 156–159]. За Н. Ковтун, історична пам’ять – це соціально-психологічне явище, 

змістом якого є збереження і відтворення індивідом, соціальною групою, класом 

уявлень, переживань, традицій, звичаїв, морально-естетичних норм, котрі мали місце в 

минулому [10]. Історична пам’ять, з одного боку, – це ментальна спроможність суб’єкта 

зберігати спогади про пережитий досвід, який є основою формування історичної 

свідомості, а з іншого – це результат певних сенсотворчих операцій за продуктивності 

спогадів, що утворюються в процесі формування історичної свідомості внаслідок 

осмислення історичного досвіду [11, с. 153–164]. 

Як зазначає О. Трегуб, саме історична пам’ять є тим генетичним кодом нації, 

розшифрування якого може вказати на притаманні нації схильності, її слабкі та сильні 

сторони, визначити доречні та потрібні шляхи розвитку. Національний менталітет, 

забобони та упередження, ксенофобія та расизм є до певної міри результатами 

маніпулювання історичною колективною пам’яттю [25, с. 25–29]. 

В. Мароко вважає за доцільне розрізняти історичну пам’ять та історичну політику. 

Так, для історичної політики притаманне: домінування держави в процесі її смислового 

наповнення; використання елементів громадянського суспільства для створення ілюзії 

«верифікації» пропонованих тез; спрощений підхід у трактуванні подій історії, як 

вітчизняної, так і світової; використання її основних мотивів як державою, так і 

партіями в процесі державного будівництва та політичної боротьби. У свою чергу, 

історична пам’ять є: поняттям соціокультурним (на противагу соціокультурній суті 

історичної політики); багатосуб’єктною категорією, де різні за соціальним та етнічним 

походженням, гендерними та віковими характеристиками малі групи створюють 

загальноприйнятну систему «епохальних» (важливих для всіх) подій; соціальним 

запобіжником та дороговказом в кризові періоди [14, с. 175]. 
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З поняттям історичної пам’яті тісно пов’язаний термін «політика пам’яті». Отже, 

якщо співставити ці два терміни, тоді під історичною пам’яттю розуміємо один з 

найскладніших феноменів суспільної свідомості, який складається з уявлень людей про 

минуле нації, держави. З одного боку, вона є предметом соціальної психології мас 

(історична пам’ять є складовою колективної пам’яті), з іншого – формується державою. 

Політика держави в галузі формування історичної пам’яті є політикою пам’яті [13].  

В. Китаєв визначає монополію влади як головну суттєву рису радянської 

політичної системи. Структурне втілення монополії влади становило жорстку замкнену 

систему, в якій усі ланки мегарівня політичного управління проходили крізь правлячу 

групу і кожний рівень ієрархії правлячої групи ефективно контролював свій апарат, а 

також правлячі групи мезорівня владної піраміди [12, с. 14]. 

Л. Марценюк доходить до обґрунтованого висновку про суперечливий статус 

Радянської України в системі союзної держави. Реалізація засад «демократичного 

централізму» призвела наприкінці 20-х років ХХ ст. до перетворення УРСР на 

національний регіон (з певними автономними ознаками) унітарної держави [15, с. 16].  

У 20–30-ті роки ХХ ст. формування нової суспільно-політичної свідомості як 

необхідної умови функціонування тоталітарного режиму було можливим лише в разі 

відмови від традиційного світогляду більшості населення. Утвердження нового 

комуністичного способу мислення вимагало трансформації ментальності. Це 

відбувалося за допомогою широкого комплексу методів, засобів впливу та тиску, які 

поєднували в собі культурно-просвітницькі та суто насильницькі підходи. Під час 

їхньої реалізації тоталітарна система зазнала як значних досягнень, так і суттєвих 

прорахунків [17, с. 16–17]. 

У процесі становлення політичної цезури в СРСР як тоталітарній державі 

виявились такі риси: класовий підхід до визначення цінності інформації в будь-яких 

сферах життя; пресинг офіційної ідеологічної лінії; боротьба з політичними опонентами 

державного устрою [26, с. 2]. 

Погоджуємось із Т. Стоян, що історія становлення системи радянської політичної 

цензури була функціональним наслідком монопартійної системи формування органів 

влади [22, с. 28]. Партійне управління органами цензури мало системний характер і 

здійснювалося через політбюро та структурні підрозділи ЦК партії – агітпроп, 

культпроп, відділ преси. Вони формували основи «цензурної політики», видавали 

директиви і постанови про розвиток літератури і мистецтва, безпосередньо впливали на 

діяльність Головліту, поєднували індивідуальну роботу з колективними формами 

впливу, уніфікуючи принципи функціонування радянського мистецтва, насаджуючи 

методи соцреалізму [23, с. 473]. 

Як слушно вказує М. Старченко, радянська цензура слугувала своєрідним 

ідеологічним каральним органом тоталітарного режиму, наслідки роботи якого 

виходили за рамки інтелектуального дискурсу і становили реальну загрозу професійній 

діяльності і життю носіїв шкідливих для системи ідей [21]. 

Хоча органи цензури належали до політичної системи влади, однак вони були 

представлені партійними та радянськими підрозділами, тобто співіснували, тому 

необхідно вирізняти організаційно-структурні й функціональні її особливості [23, 

с. 472].  

29 квітня 1935 р. Раднарком УРСР видав постанову «Про утворення Головного 

управління контролю за видавництвами та репертуаром при НКОсвіти УРСР та 

затвердження Положення про це управління». Головрепертком здійснював «політично-

ідеологічний, художній та військовий контроль, як попередній, так і наступний, над 

усіма видовищами та репертуаром (театр, музика, естрада, кіно, художнє 

радіомовлення й таке інше) на території УРСР». На середину 30-х років Головліт та 
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Головрепертком мали повноваження та статус республіканських органів цензури в 

царині літератури та мистецтв [23, с. 133–134]. 

Система радянської політичної цензури під жорстким партійним контролем 

формувалася наприкінці 30-х – початку 40-х років ХХ ст. Поступова поява величезної 

кількості партійних і державних структур з паралельними цензурно-контролюючими 

функціями призвела до створення потужної системи, яка виробила конкретні механізми 

й форми управління творчими та інформаційними процесами. Так, за твердженям 

О. Федотової, політика ідеологічного терору спричинила появу нових видів діяльності 

органів контролю, як-от: складання проскрипційних матеріалів, до яких заносилися 

твори багаточисельних «ворогів» радянської держави; підготовка відомостей із 

викривлень попередньої та наступної цензури; рецензування творів друку, масові 

бібліотечні чистки [26, с. 18]. 

За Положенням 1940 р. про головного військового цензора при РНК СРСР цензура 

реалізовувала дві функції: охорону державних (військових, економічних та політичних) 

таємниць та політико-ідеологічний контроль творів друку, кіно, радіо, картографії, 

текстів п’єс у друкованому й рукописному вигляді, поданих до постановки, музеїв, 

виставок і т. ін., а також контроль зовнішнього й внутрішнього поштового та 

телеграфного листування [27, с. 159–160]. 

Повністю підтримуємо обґрунтований висновок О. Федотової, що впроваджені в 

сфері друкованого слова регулярні кампанії очищення книжкових фондів, заборони 

творів та їх знищення призвели до істотного скорочення запасів друкованої продукції, 

породивши невтішні наслідки інтелектуального геноциду українців у вигляді 

цілеспрямованої руйнації культурно-історичної пам’яті нації [26, с. 18].  

Політичний режим як функціональний аспект політичної системи є основним 

критерієм для виділення типів (моделей) політичної мобілізації. Політичний режим, 

який насильно насаджувався в Західній Україні від 17 вересня 1939 р. та почав 

відновлюватись зі вступом Червоної армії в Західну Україну в січні 1944 р., був 

різновидом тоталітаризму із власною назвою – сталінізм. 

Сталінізм розглядається, перш за все, як суспільна система тоталітарного типу, яка 

має свої особливості. Окрім рис, притаманних класичним моделям тоталітаризму, 

сталінський тоталітаризм взагалі та його втілення саме в Україні мали свої специфічні 

ознаки. До них українські дослідники відносять великодержавний шовінізм, геноцид 

проти українців, жорстоку колективізацію, які проявились передусім в штучних 

голодоморах, антиукраїнське спрямування репресій [24, с. 155]. 

Прихід радянської влади в Західну Україну та згодом у Північну Буковину зокрема 

призвів до реорганізації та ліквідації існуючої мережі культурно-освітніх установ краю 

загалом та його історичного центру насамперед. В новоутвореннях запроваджувалися 

радянські принципи і методи організації радянської бібліотечної, музейної й архівної 

справ. Вже протягом 1940 р. з 26 існуючих у Львові на 1939 р. музеїв на базі їх збірок та 

приміщень було створено 5 великих музеїв, що призвело до значних втрат. Було фактично 

зруйновано працю багатьох поколінь львівських музейників. Цьому сприяла докорінна 

зміна кадрового складу і побудова експозицій за радянськими зразками [9, с. 181]. 

На початок грудня 1940 р. в західних областях УРСР було організовано 196 

районних і міських бібліотек, 206 сільських бібліотек, 11 дитячих міських бібліотек [19, 

с. 2]. 1940 р. секретар Волинського обкому КП(б)У Таценко вимагав від місцевих 

партійних органів «в першу чергу вилучити з бібліотек контрреволюційну літературу 

по всіх селах, звезти її до райцентру і тримати в закритому приміщенні до одержання 

списку з облліту, після чого знищувати» [2, с. 206]. 

Вже 3 січня 1941 р. бюро Чернівецького обкому КП(б)У розглянуло питання «Про 

вилучення шкідливої літератури». Бюро затвердило поданий обллітом список 
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літератури місцевих авторів, яку пропонувалося вилучити як «шкідливу» і «застарілу». 

Облліт зобов’язували провести вилучення цієї літератури з усіх бібліотек та з 

книготорговельної мережі. Таким чином, як вірно наголошує О. Шилюк, те, що 

буковинці берегли віками, збагачували і примножували, протягом року було 

розграбоване. Цим було завдано величезного удару духовним скарбам краю [28].  

У роки Другої світової війни підпорядкування Головліту УРСР не було чітко 

встановлено. Управління було виведено з системи Наркомосу та передано до Ради 

народних комісарів СРСР. Відповідних розпоряджень в УРСР не було, 

республіканський Головліт протягом усього воєнного періоду контролювався з Москви. 

Вже після Другої світової війни цензурне управління республіки було підпорядковане 

Раді Міністрів УРСР. Система політико-ідеологічного контролю, як і органи цензури, в 

роки Другої світової війни були покликані не допустити розголошення військових і 

державних таємниць у засобах масової інформації. Вимоги цензури стали більш 

жорсткими й чіткими. До відкритого публікування не допускалися відомості, що могли 

надати будь-яку інформацію щодо економічних потужностей СРСР, наявність 

антирадянського руху опору і боротьбу з ним, матеріали, що дискредитували радянську 

владу, червоноармійців і «деструктивно впливали на патріотичний і бойовий дух 

народу» [20, с. 9]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Варто зазначити, що історична 

пам’ять – індивідуальна та колективна – є результатом взаємодії особистості й 

соціального середовища. Історична пам’ять була та залишається об’єктом особливої 

«уваги» недемократичних політичних режимів. Виходячи із встановленого факту, що 

основою політичної цензури було ідеологічне керівництво та контроль, можемо 

стверджувати, що вона відігравали вагому роль у процесі утвердження радянської 

політичної системи в Західній Україні та Північній Буковині як в 1939–1940 рр., так й 

відновлення на завершальному етапі Другої світової війни її цементуючого елементу – 

сталінського тоталітарного режиму. Монопольне право на визначення параметрів 

пам’яті жорстко контролювалося правлячою партійною номенклатурою через 

відповідні інституційно-процедурні механізми, що, як хочемо наголосити, з юридичної 

точки зору суперечило «найдемократичнішим» Конституції СРСР 1936 р. та УРСР 

1937 р., але було політичною реалією того часу, наслідки інтелектуального геноциду 

українців у вигляді цілеспрямованої руйнації культурно-історичної пам’яті нації 

відчуваються й в наш час.  

Предметом окремого історико-політологічного дослідження може стати радянська 

модель політики пам’яті про т. зв. «Велику Вітчизняну війну радянського народу проти 

фашистських загарбників 1941–1945 рр.», що утверджувалася в західноукраїнському 

регіоні на завершальному етапі Другої світової війни та перші післявоєнні роки. 
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УДК 327(477) 

Бабка В. Л. 
 

МЕМОРІАЛЬНА ПОЛІТИКА НА ФОНІ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

В УКРАЇНІ: ЕПОХА КУЧМИ 

 

Розглянуто період президенства Л. Кучми під кутом зору втілення меморіальних 

ініціатив. Звернено увагу на позиціонування президента й політичних партій відносно 

національної та радянської моделей історичної пам’яті та вплив таких орієнтацій на 

результати виборів. Визначено особливості використання історичних символів у 

президентській агітації. Розкрито тенденції регіоналізації колективної пам’яті. 

Ключові слова: політика пам’яті, влада і опозиція, електоральний розкол, 

регіоналізація історичної пам’яті. 



 238 

Бабка В. Л. Мемориальная политика на фоне политических процессов в Украине: 

эпоха Кучмы. 

Рассмотрено период президентства Л. Кучмы в фокусе реализации мемориальных 

инициатив. Обращено внимание на позиционирование президента и политических 

партий относительно национальной и советской моделей исторической памяти и 

влияние таких ориентаций на результаты выборов. Определены особенности 

использования исторических символов в президентской агитации. Раскрыты 

тенденции регионализации коллективной памяти. 

Ключевые слова: политика памяти, власть и оппозиция, электоральный раскол, 

регионализация исторической памяти. 

 

Babka V. L. Politics of memory on the background of political processes in Ukraine: 

Kuchma era. 

The presidency of Leonid Kuchma, in particular the politics of memory, was discussed in 

the article. In the presidential election of 1994 Kuchma was focusing on voters from eastern 

regions. Therefore, his program was built on the Russian rhetoric and opposition. 

L. Kravchuk was supported by nationalists in the western regions. Economic problems of 

Kravchuk government have led to frustration in the national idea. This helped Kuchma to win 

the election and get presidency. Then, despite political slogans before the election, the new 

president went to the tactical alliance with the national parties against the communist and 

socialist majority in the Parliament. In the elections of 1999 Kuchma was acted as 

conservative centrists against the background of radical right-wing and left-wing parties. In 

election campaigning Kuchma combined the non-conflicting historical symbols from both 

models of collective memory: the Soviet and the National. It permitted to defeat the 

communist P. Symonenko, who was focused on the Soviet past. It is emphasized, that 

ambivalence of politics of memory is revealed through the differences of regional memorial 

actions. During Kuchma's second term president’s orientation in honor of the Soviet past and 

alliance with Russia was intensified and the level of democratic freedoms in Ukraine was 

decreased. All of this was the precondition of the social explosion of 2004, known as the 

Orange Revolution. 

Key words: politics of memory, authority and the opposition, electoral split, 

regionalization of historical memory. 

 

Меморіальна політика в незалежній Україні є новою сферою державного 

управління. Тому характер її впровадження залежить не від єдиної чітко виробленої 

стратегії, а від орієнтирів конкретного президента і політичної розстановки сил у той чи 

інший період. Пошук прийнятної моделі державної політики пам’яті триває. Зокрема це 

відбувалось і в період президенства Л. Кучми (1994–2004 рр.), який за своїми 

результатами й оцінками був одним з найбільш суперечливих. Важливість вивчення 

меморіальних практик у цей період визначається тим, що, з одного боку, саме в цей час 

яскраво проявився сумнозвісний електоральний розкол, з іншого – це приклад 

інклюзивної меморіальної політики, результати якої відзначились відсутністю значних 

«боїв за історію» чи «війн пам’яті». 

Вивченням історичної пам’яті в Україні займається низка науковців: історики – 

І. Гирич, Я. Грицак, Л. Зашкільняк, Г. Касьянов, А. Киридон, І. Колесник, В. Кривошея, 

Ф. Турченко, Л. Федик, Н. Яковенко; філософи – В. Жадько, Г. Коньшина, Т. Рагозіна, 

Л. Стародубцева; політологи – О. Бойко, Ю. Ганжуров, А. Коник, Л. Нагорна, М. Рябчук; 

соціологи – К. Настояща, О. Фостачук та ін. Крім того, безпосередньо політиці пам’яті 

присвячені розвідки В. Артюха, О. Волянюк, В. В’ятровича, В. Гриневича, Ю. Зерній, 

В. Кулика, А. Портнова, В. Солдатенка, С. Трояна, Ю. Шаповала. 
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З легкої руки Я. Грицака політику пам’яті доби Л. Кучми прийнято 

характеризувати через термін «амбівалентність». Однак все різноманіття заходів 

протягом десяти років навряд чи можна вкласти в одну категорію. Тому метою статті є 

розкрити ключові тенденції та зміни політики пам’яті в період 1994–2004 рр., зокрема 

відобразити характер позиціонування щодо минулого ключових гравців політичного 

поля (президента й політичних партій) та вплив відповідних орієнтацій на результати 

виборів. 

Парламентські та президентські вибори 1994 р. стали початком такої негативної 

риси політичного життя, як електоральний розкол країни. Під ним слід розуміти 

ситуацію, за якої дві протилежні частини електорату стабільно обирають різних 

кандидатів. В Україні ця тенденція набула характеру міжрегіонального, коли переважна 

більшість жителів кількох частин країни (Півночі й Заходу проти Півдня і Сходу) 

стабільно підтримують різних кандидатів. Електоральний розкол – підтримка 

кандидатів за територіальним принципом, а не за соціальним, ґендерним, віковим, 

освітнім тощо. 

Електоральний розкол як голосування за «своїх» кандидатів є одним з зовнішніх 

проявів клановості, патримоніальності, патерналізму в суспільно-політичних 

відносинах. Історик В. Кравченко слушно наголошує, що ці риси домодерних, 

традиційних спільнот виявились на поверхні суспільних відносин саме після розпаду 

СРСР [5, с. 457–458]. Політолог В. Кулик наголосив на тому, що до 1994 р., 

характеризуючи національну свідомість, можна говорити «не лише про брак поступу на 

шляху до єдиної нації, а й регрес щодо рівня 1 грудня 1991 року». Тому на 

позачергових президентських виборах «політична диференціація набула форми 

територіального розмежування», чого не спостерігалось у 1991 р. [6, с. 45]. 

Яскраво регіональний розкол проявився під час президентських виборів 1994 р., 

коли українська національно-державна та радянська ідентичності були спроектовані на 

політичні іміджі головних претендентів на президентське крісло – Л. Кравчука та 

Л. Кучми. Це вилилось у протилежні політичні орієнтації двох кандидатів – відповідно 

самостійницьку/державницьку та відверто проросійську. Територіальні відмінності 

Заходу та Сходу мали кілька вимірів: ідентифікаційний (українець – радянська 

людина), ідеологічний (за націоналістів – за комуністів), ціннісний (свобода – соціальна 

захищеність) [6, с. 45].  

Агітація Л. Кучми на виборах президента будувалась не просто на відмові від 

етносимволізму й націоналістичної риторики на користь радянських цінностей. Вона 

була чітко адресована жителям Південного Сходу країни, чому сприяли гасла про 

захист російськомовного населення та надання російській статусу другої державної 

мови. Таким чином, у передвиборній гонці Л. Кучма вдало скористався прорахунками 

свого попередника, врахував особливості суспільних настроїв, що дозволило йому 

перемогти на виборах за підтримки південних та східних регіонів. Вправне 

використання ресурсу суспільної свідомості (в т. ч. історичної) стало інструментом 

приходу до влади Л. Кучми. Однак використання агітаційних прийомів, орієнтованих 

на одну частину країни та її протиставлення іншій, стало першою ластівкою 

зародження міжрегіонального протистояння, на якому будуть спекулювати наступники 

другого президента. 

Передвиборна програма Л. Кучми та його інаугураційна промова, в якій 

декларувалась підтримка російськомовного населення, сприймались національно 

налаштованими силами як крах державницького проекту та повернення до Росії. 

Насправді перемога Л. Кучми, якого підтримали виборці індустріального Сходу і 

Півдня, розкривала можливості спрямувати деструктивну енергію жителів цих регіонів, 

переважно носіїв радянської ідентичності, в конструктивне русло – здійснення 
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економічних реформ. Як зазначав В. Кулик, саме ефективність реформ була запорукою 

лояльності мас до держави та формування державницьких еліт. Націонал-демократи 

були остаточно усунені від важелів владного впливу та перейшли до опозиційної 

діяльності. Намагаючись втримати/захистити наявний ресурс національної свідомості, 

вони вдалися до жорсткої критики інаугураційної ініціативи президента щодо надання 

офіційного статусу російській мові. Перед виборами Л. Кравчук також виступив на 

користь офіційного статусу російської мови. Однак його позиція не викликала протесту 

з боку проукраїнськи налаштованих партій [6, с. 46–47]. 

Через створений імідж захисника російськомовного населення праві сили 

очікували від другого президента мало не об’єднання з Росією та відновлення 

Радянського Союзу. Однак Л. Кучма як виходець з радянської господарчої 

номенклатури (на відміну від Л. Кравчука – керівника ідеологічного відділу компартії) 

першочергово вдався до вирішення нагальних політичних та економічних, а не 

ідеологічних питань. Історик В. Кравченко характеризує політичний курс Л. Кучми як 

«демонстративну відмову від «націонал-романтичної» концепції та акцентування на 

територіальному характері державності, поєднання проєвропейської риторики з 

проросійською, а також часткова реабілітація радянської спадщини», ідеологічна 

гнучкість, що межувала з відсутністю ідеології взагалі. Вчений визначає характерну 

рису використання Л. Кучмою історичного минулого – панування тактичних завдань 

над стратегічними [5, с. 469–470, 478]. Для справедливості слід відзначити, що в цьому 

можна вбачати не лише державницький, а й особистий інтерес – зміцнення 

президентської влади за новою конституцією, яку необхідно було прийняти. Вже з 

1995 р. відбувається посилення президентської вертикалі за рахунок місцевих 

державних адміністрацій.  

Цікавою виявилась розстановка політичних сил після президентських та 

парламентських виборів 1994 р. У парламенті ключові позицій відігравали ліві сили 

(переважно відроджена Комуністична партія України (КПУ), а також Селянська партія 

України (СелПУ) та Соціалістична партія України(СПУ). Менш чисельні праві 

(Народний Рух України (НРУ), Українська республіканська партія (УРП), Конгрес 

українських націоналістів (КУН) автоматично виявились в ідеологічній опозиції і до 

президента, і до лівої парламентської більшості.  

Але вже на 1995 р. Народний рух став негласним союзником президента в його 

протистоянні з Верховною Радою. У цьому випадку вдало співпали інтереси глави 

держави та національно-демократичних партій. Для першого була необхідність 

зміцнення власної влади за рахунок послаблення парламенту та проведення 

економічних реформ, проти яких рішуче виступали комуністи. Відкладення Кучмою 

вирішення мовного питання стало ціною за підтримку з боку демократів, для яких 

основним було прагнення перешкодити впливу компартії. Адже на фоні спаду ейфорії 

від здобуття незалежності компартія взялась відвойовувати втрачені позиції. Після 

відновлення вона почала активну публічну діяльність: успіх на виборах 1994 р.; 

скасування судової заборони КПУ; вимоги повернення власності партії; ініціативи 

проведення референдуму щодо відновлення СРСР.  

Ініціативи КПУ з реалізації курсу «вперед у минуле» спонукали праві сили вдатися 

до контрзаходів: у відповідь на вимоги повернення власності партії – створення 

парламентської комісії з розслідування діяльності компартії радянської України, 

зокрема її участі в путчі ДКНС; у відповідь на збір підписів про референдум з 

відновлення Радянського Союзу – кримінальне розслідування відповідних закликів як 

антидержавних. 

В українському політикумі 1990-х рр. ідеологічне розмежування на праві та ліві 

сили є проекцією ставлення до минулого: пропагування відповідно української чи 
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радянської моделі пам’яті. Я. Грицак помітив дві важливі тенденції в поведінці 

електорату: «Серед усіх можливих комбінацій, більшість українців віддає перевагу тим 

партіям і кандидатурам, які уособлюють центр; найменші шанси на перемогу мають ті 

кандидатури та партії, котрі презентують політичний екстремізм – байдуже, лівий чи 

правий, справжній чи уявний»; «український виборець надає перевагу тим кандидатам, 

яких добре знає» [3, с. 40]. Ці закономірності підтвердилась на парламентських виборах 

1998 р. 

Перед виборами 1998 р. відбувся розкол національно орієнтованих сил на 

поміркований Рух з програмою еволюційних реформ та радикальний Національний 

фронт з програмою революційних економічних перетворень. Радикалізм останнього 

спрацював проти Національного фронту. В той же час дозволив Народному Рухові 

позиціонуватись як центристська сила і зміцнити свою підтримку на Сході. Ба більше, 

навіть в Галичині Національний фронт не зміг перемогти позиції Руху [6, с. 57–58]. 

Відбулися також зміни в таборі лівих сил, що ознаменувалося появою Соціально-

ліберального об’єднання (СЛОН). Програма парії базувалась на проведенні ліберальних 

реформ та підтримці середнього класу. Але в її агітації активні заклики до захисту 

російської культури в Україні, надання російській мові статусу офіційної значно 

переважали економічний блок. Для населення в черговий раз економічні питання 

виявилися важливішими за гуманітарні – протестного ресурсу проросійської пам’яті 

виявилось недостатньо для проходження цієї сили в парламент. Електорат переважно 

орієнтувався на добре знані компартію та соціалістів. 

Отож у «фінал виборчих перегонів» вийшли старі та відомі виборцям Народний 

Рух і традиційні ліві сили. У їх протистоянні ключовими стали аргументи на користь 

соціального захисту. Відмова від структурних реформ призвела до загострення 

соціальних питань, що породило в масовій свідомості запит на опозиційність та 

вимоги забезпечення виплат зарплат і пенсій. У таких умовах вчергове спрацювало 

повернення пам’яті про радянські соціальні стандарти та державну планову 

економіку, внаслідок чого мовно-культурна риторика правих сил виявилась 

змаргіналізованою та значно слабкішою за гасла комуністів і соціалістів, що активно 

використовували ресурс пам’яті про радянське минуле. Соціологія показала, що в 

травні 1998 р. прихильність до комуністичної та соціалістичної течій в Україні втричі 

вища за ставлення до націоналістів й націонал-демократів (27 % проти 9 %) [цит. за 

6, с. 56–57]. А на виборах у більшості областей населення віддало перевагу компартії 

та блоку СПУ-СелПУ. І лише в п’яти західних областях перемогу отримав Народний 

Рух. 

Політична доцільність визначала ставлення до минулого та використання 

історичної риторики й на президентських виборах 1999 р. Так, Народний Рух виступив 

за підтримку кандидатури Є. Марчука як альтернативи Л. Кучмі та претендентам від 

комуністів. Цю позицію не підтримав В. Чорновіл, що призвело до чергового розколу в 

партії. Як відзначає В. Кулик, підтримка з боку націоналістичних сил змусила 

Є. Марчука змінити вектор агітаційної риторики. «Замість акцентованої раніше потреби 

врахування в українській політиці інтересів Росії тепер на перший план вийшли 

неприйнятність інтеграції з нею і потреба національної консолідації та національного 

примирення, порозуміння заходу й сходу України, важливим кроком до якого має стати 

реабілітація УПА» [6, с. 59]. Таким чином під впливом зміни політичного оточення 

відбулась переорієнтація пам’яттєвого дискурсу в програмі цього кандидата з 

помірковано проросійської на суто національну. 

Протягом 1996–1999 рр. відбулось помітне зменшення зацікавленості влади до 

проведення історичних дискусій та комеморацій. Нове зростання інтересу до минулого 

припало на другий термін президенства Л. Кучми. 
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Переломним моментом імовірно стали президентські вибори. Як було вище 

зазначено, політичний успіх могла гарантувати поміркована позиція. В цьому історичне 

минуле виявилось важливим ресурсом для конструювання ідеологічної центристського 

іміджу. Як зазначає Я. Грицак, Кучма «робив усе, щоб у фіналі президентських виборів 

його головним суперником був не поміркований Мороз, а «екстреміст» Симоненко, бо 

це майже автоматично гарантувало йому перемогу» [3, с. 40]. 

Політолог М. Рябчук підмітив, що офіційне вшанування пам’яті В. Щербицького – 

«це такий самий елемент «політтехнологій», як і пошанування на державному рівні 

пам’яті Чорновола, героїв Крут чи жертв голодомору 1932–1933 років. У всіх цих 

випадках ідеться насамперед про перехоплення ініціативи у політичних суперників 

(комуністів чи націонал-демократів), запозичення їхніх героїв, символів, гасел, 

наративів і представлення себе ледь не монопольними власниками всякої 

«українськості», хоч лівої, хоч правої...» [цит. за 4, с. 46]. 

Вчені дають різні оцінки політиці амбівалентності. Приміром, Я. Грицак позитивно 

розцінює такий підхід до минулого, зазначаючи, що «режим Кучми виявився дуже 

вправним у маніпулюванні історичною пам’яттю. Як добрий аптекар, він старанно 

змішував між собою два дуже їдкі та взаємозаперечні реактиви, щоб одержати ліки на 

національну недугу роз’єднаности. Цими реактивами були радянська й національна версії 

української історії» [3, с. 70]. Натомість Ю. Зерній оцінює подвійність репрезентацій 

минулого як таку, що «призводила до помітної дезорієнтації суспільної свідомості 

громадян України» та до фіктивної національної консолідації [4, с. 46]. З позицій 

тактичного інтересу ці практики розглядають В. Гриневич, В. Кравченко та А. Портнов. 

Зокрема В. Гриневич зазначає, що «для українських достойників звичною справою стала 

гра на двох полях історичної пам’яті – вони віддають належне як націоналістичним, так і 

радянським героям, ювілеям та датам, більше того, навчилися підганяти їх під свої 

кон’юнктурні біжучі інтереси» [2]. На думку А. Портнова, метою цинічного підходу до 

історичної пам’яті було намагання позбавити минуле його мобілізуючої сили: «Зробити з 

трагедії історії якщо не шоу, то політично нешкідливий ритуал відповідало лінії 

історичної політики Кучми» [9, с. 44–45]. 

Отож, причини амбівалентності меморіальної пам’яті другого президента, на якій 

наголошують В. Гриневич, Я. Грицак, Ю. Зерній, А. Портнов та інші дослідники, слід 

шукати в реалізації суто прагматичного інтересу – здобуття особистих переваг у 

протистоянні між двома крайніми фронтами українського політикуму. Натомість 

попередження національної роз’єднаності та міжрегіональних конфліктів було 

наслідком такої позиції. При чому скоріше спонтанним, випадковим, ніж планованим й 

очікуваним. 

Штаб Л. Кучми в своїй передвиборчій агітації 1999 р. активно використовував 

історичну символіку, зокрема персоналії вітчизняної історії. Був випущений настінний 

календар з назвою «Знай наших!». На ньому зображені видатні діячі української історії 

та сучасності. У центрі містилась постать президента Кучми, поряд з яким були поет 

Тарас Шевченко й футболіст Андрій Шевченко. За оцінкою Я. Грицака, «всі постаті 

можна поділити на чотири групи: 1) історичні діячі, котрі були присутні як у 

радянській, так і національній схемі історії (Богдан Хмельницький, Іван Франко, Леся 

Українка); 2) фігури з виразно радянським звучанням (маршал Рибалко, тричі Герой 

Радянського Союзу Іван Кожедуб); 3) постаті з забороненого у СРСР національного 

канону (Іван Мазепа, Михайло Грушевський); 4) символи незалежної України (такі, як 

попередник Кучми Леонід Кравчук та боксер Віталій Кличко)». Також важливим було 

те, що «в календарі не було жодної фігури, яка відверто антаґонізувала українське 

суспільство – дарма радянської (Ленін, Хрущов чи Щербицький) чи національної 

(Петлюра чи Бандера)» [7, с. 239–240]. 
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Крім календаря були випущені дві серії плакатів під назвами: «Три президенти. 

Україна: вчора, сьогодні, завжди» та «Україна. Символи державності». У першій серії 

було відновлено увагу до інституту президента, подібно до того, як це відбувалось за 

часів Л. Кравчука. Незважаючи на те, що в 1994 р. два президенти були політичними 

супротивниками, Кучма не протиставлявся Кравчуку, а зображався як його наступник. 

Це давало додатковий символічний ресурс і тому було більш ефективною стратегією, 

ніж очорнення свого попередника. Фактори, які сприяли ефективності такого механізму 

легітимації президенства Л. Кучми: 

- використання числа «три» як сакрального: три президенти, три ключові періоди 

української державності (доба УНР, здобуття незалежності в 1991 р. та перше 

десятиліття самостійності); 

- відображення наступності державницьких традицій: прийняття Універсалів УНР – 

прийняття Акту проголошення незалежності – прийняття Конституцій України; 

- темпоральний зв’язок минулого, сучасного та майбутнього відбитий в назві «Вчора – 

Грушевський, сьогодні – Кравчук, завжди – Кучма» (примітно, що плакати перших 

двох діячів були витримані в подібній кольоровій гамі – сепії, що відображало 

відповідні періоди як минуле; натомість плакати Л. Кучми виконані на відмінному 

фоні з використанням не лише монохромних, а й кольорових фото як відбиття 

сучасної дійсності). 

Перед другим туром виборів поширювалась інша серія плакатів «Україна. 

Символи державності». Кількість плакатів у цій серії була менша. Кожен з них був 

присвячений одному з державних символів (конституції, прапору, гербу, гімну), на 

останньому був зображений президент Кучма. Прямою метою цих плакатів було вже не 

відсилання до історичних паралелей, а утвердження поваги до державної символіки, 

законодавства і влади, а підтекстом – відповідно голосування за чинного президента як 

одного з «символів державності». 

Виражена україноцентрична позиція Л. Кучми проявилась саме під час виборів. 

Вона була націлена на здобуття підтримки серед національно орієнтованих жителів 

західної України. Результат себе цілком виправдав – в областях, де на попередніх 

президентських виборах перемагав Кравчук, його наступник отримав переважну 

підтримку скрізь, крім Вінницької та Черкаської. В цілому Кучма отримав абсолютну 

більшість голосів у 12-ти областях, Києві й Севастополі та відносну більшість в 3-х 

областях. Натомість Симоненко переміг у 8-ми областях і ще в 2-х здобув відносну 

перевагу. 

Регіоналізація меморіального простору стала однією з граней амбівалентності 

офіційного ставлення до минулого за часів Кучми. При чому ці процеси проходили на 

фоні посилення централізації влади. За таких умов у Донецьку відбувалось святкування 

річниці Жовтневої революції; у Львові – ювілею ЗУНР, Дня Соборності та Дня 

проголошення української державності 30 червня 1941 р.; на Харківщині – вшанування 

Г. Сковороди та Г. Жукова; в Одесі – святкування дня заснування міста російською 

імператрицею Катериною II; в Івано-Франківську – відзначення річниці заснування 

Галича та вшанування князя Данила Галицького; в Дніпропетровську – ювілею 

В. Щербицького; в Запоріжжі – 70-ліття Дніпрогесу; на Чернігівщині – вшанування 

гетьманів І. Мазепи, К. Розумовського та письменника О. Довженка; на Сумщині – 

річниці партизанського руху; на Вінниччині – річниці з дня народження В. Стуса; на 

Луганщині – річниці створення організації «Молода гвардія»; на Волині – ювілею 

Л. Українки та вшанування жертв Волинської трагедії тощо. Дискусійним є питання 

про те, були це ініціативи центральної влади чи місцевих управлінців. Так, А. Портнов 

засвідчує, що ідея надходила від центру, а лише реалізовувалась на місцях. Натомість 

В. Кравченко зазначає, що така політика була можлива лише завдяки досягненню 
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компромісу президента з регіональними елітами. Саме останні здобували істотні 

можливості коригувати історичну політику на місцях [9, с. 43; 5, с. 470]. 

Історик А. Портнов розглядає таке явище історичної пам’яті як появу 

«регіональних міфологій». Однією з них стала ідея про Галичину як останній 

форпост української мови та культури. При цьому важливе місце надається 

Австро-Угорській спадщині, саме завдяки якій ніби стало можливим збереження 

основ українського народу. Галичина чітко протиставляється Центральній та 

Південно-Східній Україні, але жодним чином не Волині чи Поділлю незважаючи 

на їх перебування в складі Російської імперії з кінця XVIII ст. Більше того, міф про 

австрійську спадщину значно маргіналізує роль польської культури в історії 

західноукраїнських земель. При цьому більш тривале перебування цих територій у 

складі єдиної польської держави (з 1380-х до 1772 р.) ігнорується. Вчений 

справедливо наголошує, що звернення до спадщини Габсбургів не сприймається як 

загроза сучасній українській ідентичності на відміну від пам’яті про імперію 

Романових. Російська імперія розглядається як актуальний політичний проект, 

тому звернення до її минулого оцінюється як небезпека для української 

державності та національної ідеології [9, с. 64–65]. 

Прорахунком влади стало те, що закладений на виборах потенціал національної 

інтеграції не був використаний президентом у подальшій практиці. Восени 2000 р. 

розпочалась акція опозиції «Україна без Кучми», спровокована «касетним скандалом». 

У ній взяли участь політичні сили, парламентські й громадські, різноманітного 

ідеологічного спрямування – від соціалістів до Української національної асамблеї 

(УНА-УНСО). На фоні крайнього загострення протистояння з опозицією меморіальні 

ініціативи президента все більше стали орієнтуватися на лівий фронт. З 2000–2001 рр. 

почалося зростання кількості організованих владою меморіальних акцій, орієнтованих 

на російсько-радянську модель пам’яті, та піднесення символів, що були ключовими 

для радянського ідеологічного канону. 

Тенденцію до переорієнтації з давніх епох української історії на радянський період 

відзначив також В. Кравченко. Вчений формулює причиною цього те, що «влада 

потребувала дедалі менше символічного ресурсу дорадянської доби для власної 

леґітимізації й навпаки, дедалі частіше виводила цю леґітимність із недавньої 

радянської минувшини». Саме в період брежнєвського застою сформувалась політична 

правляча українська політична еліта. Більше того, частина її на чолі з президентом 

належала до т. зв. «дніпропетровського клану». Тому не дивно, що в 2003 р. на 

державному рівні відбулось святкування 85-річчя з дня народження В. Щербицького – 

консервативного символу номенклатури часів застою [5, с. 475]. 

Протягом 2001–2004 рр. владою будо ініційовано низку меморіальних заходів 

відверто проросійського прямування. Всі вони досить неоднозначно були сприйняті 

українською інтелектуальною спільнотою, оскільки мали конфліктогенний характер 

для утвердження національної пам’яті. 

Хронологія цих подій наступна. 22 вересня 2001 р. Л. Кучма брав участь у мітингу, 

присвяченому 60-літтю початку партизанського руху в м. Путивль. Його указом від 30 

жовтня того ж року було встановлено свято Дня партизанської слави, що мало 

відзначатися щорічно 22 вересня. 

У 2002 р. було видано розпорядження Президента від 18 лютого «Про святкування 

60-річчя створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія», що діяла в 

м. Краснодоні на Луганщині в період війни. А також указ Президента від 13 березня 

«Про відзначення 350-річчя Переяславської козацької ради 1654 р.». Також у цьому 

році відбулись святкування з нагоди 70-ліття утворення радянських областей та 

відзначення 70-ліття Дніпрогесу за участю президента Росії. 
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Наступний 2003 рік був проголошений роком Росії в Україні. Однією з найбільш 

помітних та неоднозначних подій цього року стала Всеукраїнська естафета пам’яті, 

присвячена 85-річчю українського радянського діяча Володимира Щербицького.  

Крім того, неоднозначно було сприйнято громадськістю вшанування Кримської 

війни [1], для меморіалізації якої здійснено низку заходів. 22 липня 2003 р. був виданий 

указ Президента «Про 150-річчя Східної (Кримської) війни 1853–1856 років». 

Наступного року в Севастополі відкрито пам’ятник воїнам п’яти держав, що загинули в 

часи цієї війни. А Національний банк своєю постановою від 28 квітня 2004 р. ввів до 

обігу пам’ятну монету «Героїчна оборона Севастополя 1854–1856 рр.». 

Саме на 2004 р. припадає тенденція до різкого зменшення кількості 

проукраїнських акцій та зростання числа тих, що були частиною радянсько-російського 

меморіального канону. Зокрема в цьому році відбулось відзначення 350-річчя 

Переяславської ради, 85-річчя комсомолу та найбільш одіозний військовий парад до 60-

ліття визволення України за участю російського президента В. Путіна. А також Указом 

Президента України від 24 вересня 2004 р. введено свято Дня ветерана, що збігалося з 

Міжнародним днем людей похилого віку 1 жовтня. Цим же указом 2005 р. 

проголошувався Роком ветеранів в Україні. 

Таким чином, десятиліття президенства Л. Кучми характеризувалось тісним 

зв’язком суспільно-політичних акцій з меморіальними ініціативами влади, що 

відобразилось у таких тенденціях: 

1. У ході президентських виборів 1994 р. Л. Кучма орієнтувався на електорат східних 

областей, і тому його програма була побудована на проросійській риториці та 

протиставленні національно-орієнтованому Л. Кравчуку. Зважаючи на 

передвиборчу програму та інавгураційну промову, від новообраного президента 

очікували радикальної русифікаторської політики. Натомість він обрав політику 

коливань і центризму, здобуваючи дивіденди через гру на протиріччях правих та 

лівих сил. 

2. Після президентських та парламентських виборів у 1994 р. саме історія та мова 

стали ключовими факторами при пошуку політичної підтримки між президентом 

та партіями. Негласними союзниками глави держави в його протидії лівій 

більшості в парламенті стали національно орієнтовані сили – переважно Народний 

Рух (НРУ). Вони погодились на зміцнення президентської вертикалі (що очевидно 

йшло всупереч демократичним цінностям), щоб протистояти ініціативі компартії 

України (КПУ) відродити комуністичну історичну пам’ять, а разом з нею 

Радянський Союз. 

3. Протягом 1990-х рр. щодо вирішення мовного питання був збережений паритет, а 

в зовнішньополітичній орієнтації навіть намітились зрушення в бік співпраці з 

Європейськими інтеграційними структурами. Не можна однозначно стверджувати, 

що стало його причиною відмови від проросійського курсу: тиск демократичних 

сил з посиланням на національні почуття та історичну пам’ять чи здоровий 

прагматизм і державницький інтерес влади. Однак країна стрімголов не скотилась 

у прірву радянського минулого, чого побоювались праві партії. 

4. Якщо на президентських виборах 1994 р. Л. Кучма позиціонував себе як захисних 

російськомовного населення, то в 1999 р. він вже виступав у якості третейського 

судді в протистоянні крайніх правих та лівих сил. На фоні їхніх радикальних 

революційних гасел президент формував образ стабільності, поміркованості 

політики, консолідації замість конфліктів. Використані в передвиборчій агітації 

1999 р. календар та серії плакатів послужили не лише прямому завданню – 

підвищенню рейтингу чинного президента. Ця продукція також стала 

інструментом формування національної пам’яті: утвердження пантеону 
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історичних героїв, відображення тяглості державницької традиції, формування 

поваги до символів державності. Крім того, за допомогою них Кучма застосував 

формулу легітимації своєї каденції, яку активно використовував його попередник: 

відображення тяглості президентської влади з посиланням на культ Грушевського. 

5. В інших випадках влада намагалась поєднувати переважно несуперечливий 

національний та радянський історичний наратив. Причина поєднання криється в 

політичній доцільності досягнення тактичних здобутків. Проявом/наслідком такої 

амбівалентності став регіоналізм комеморативних практик, що також диктувалось 

потребою здобуття симпатій на місцях. Результати цієї політики були 

неоднозначними. З одного боку проявлялись негативні риси: заморожування 

регіональних конфліктогенних факторів, відмова від їх вирішення замість 

розв’язання стратегічної задачі – національної консолідації. З іншого боку мали 

місце позитивні елементи – дані практики спрямовувались на зниження 

протестних настроїв на місцях, були дієвим механізмом формування політичної 

нації, прикладом толерантної інклюзивної колективної пам’яті. 

6. Протягом II пол. 1990-х рр. відбулась трансформація президента Кучми з 

налаштованого на проросійські гасла в 1994 р. до національно-поміркованого 

державника в 1999 р. Однак з поч. 2000-х рр. під впливом суспільно-політичної 

ситуації відбулась його переорієнтація до ініціювання комеморацій, притаманних 

радянському меморіальному канону. Вшанування радянського партизанського та 

підпільного руху, символу часів застою В. Щербицького та радянської 

комсомольської організації, річниць Кримської війни та Переяславської ради стали 

маркерами повернення політичного курсу влади в бік східного сусіда. Саме по собі 

стратегічне партнерство з Росією чи використання героїчного наративу радянської 

доби не мало деструктивного характеру. Проте на фоні все більшої централізації 

влади, придушення опозиції та посилення контролю за засобами масової 

інформації, ігнорування символів української антирадянської історії такі тенденції 

для суспільної свідомості були сигналами скочування до радянського 

авторитаризму. Ці процеси підпорядковувалися принципу оцінки подій минулого 

на фоні реалій сучасності. Тому якщо в 1994 р. прорадянська риторика на фоні 

прорахунків націонал-демократів показала свою ефективність, то через 10 років ті 

ж образи, але ще більш акцентовані, зіграли вже проти чинної влади з її 

антидемократичними заходами. Зростання суспільних протестних настроїв 

вилилось в соціальний вибух – Помаранчеву революцію 2004 р. 

7. В цілому розгляд меморіальних заходів на фоні акцій суспільно-політичного 

впливу доводить, що поширене в науковому дискурсі судження про 

амбівалентність ставлення режиму Л. Кучми до історичної пам’яті є надто 

спрощеним баченням ситуації. Подібний погляд визначає стереотипність загальної 

оцінки цих практик як цілком ефективних, доцільних і правильних або недолугих, 

невиправданих, антидержавних. Сама ж оцінка в свою чергу залежить від 

пріоритетного завдання, яке дослідник ставить для політики пам’яті: уникнення 

внутрішніх конфліктів й попередження роз’єднаності країни чи суспільна 

консолідація та уніфікація національної пам’яті. Загалом це не була політика 

пам’яті в повному сенсі, а швидше використання минулого для забезпечення 

кон’юнктурних інтересів. 
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УДК 93.159.953:930.1 

Тимків І. М. 

 

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ У СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ  

 

У статті аналізується роль історичної пам’яті у системі сучасної української 

шкільної історичної освіти. Запропоновано різні підходи до трактування освітньої 

політики та історичної пам’яті як соціокультурного феномену. Розглянуто 

актуальність подолання кризових явищ у системі освіти. Проаналізовано її складові, 

визначено роль шкільного підручника у формуванні та патріотичному вихованні 

молодого покоління. Охарактеризовано роль історичних міфів на рівні колективної 

пам’яті у сучасному суспільстві. Увага приділяється ідентифікаційній функції пам’яті 

та її ролі у процесі українського державотворення. 

Ключові слова: освіта, школа, історія, історична пам’ять, національна 

свідомість, ідентичність, міф.  

 

Тымкив И. М. Историческая память в системе школьной образовательной 

политики Украины. 

В статье анализируется роль исторической памяти в системе современного 

украинского школьного исторического образования. Предложены различные подходы к 

трактовке образовательной политики и исторической памяти как социокультурного 
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феномена. Рассмотрена актуальность преодоления кризисных явлений в системе 

образования. Проанализированы ее составляющие, определена роль школьного 

учебника в формировании и патриотическом воспитании молодого поколения. 

Охарактеризована роль исторических мифов на уровне коллективной памяти в 

современном обществе. Внимание уделяется идентификационной функции памяти и ее 

роли в процессе создания украинского государства. 

Ключевые слова: образование, школа, история, историческая память, 

национальное сознание, идентичность, миф. 

 

Tymkiv I. M. Historical memory in the system of school education policy in Ukraine. 

One of the priorities of the modern school is patriotic education of youth and formation 

of the Ukrainian-centred model of historical memory. Today scientific discourse inherent 

differences in the interpretation of the term «historical memory» and defining its role in 

society. The educational system of our country needs changes, including overcoming the 

stereotypes and mythologizing in the studying of the past. 

The purpose of the article is a comprehensive analysis of historical memory in the school 

system Ukraine. On the basis of the studies of Ukrainian (Y. Andrushchenko, I. Gyrych, 

L. Zashkilnyak, Y. Gritsak, V. Zhadko, G. Korzh, A. Kyrydon, M. Mykhalchenko, L. Nagorna, 

O. Shapoval, Y. Zernij, A. Udod, N. Yakovenko) and foreign (T. Adorno, F. Ankersmit, 

A. Assmann, F. Yates, L. Repnina, I. Savelieva, P. Konnerton, P. Nora, J. Ryuzen, 

M. Halbwachs, P. Hutton, B. Shatsky ets.) authors the role of historical memory in the 

contemporary Ukrainian school history education is analysed. Different approaches to the 

interpretation of educational policy and historical memory as a sociocultural phenomenon 

are ascertained. The relevance of overcoming of the crisis in the education system is 

considered. Its components, the role of school textbooks in forming and patriotic education of 

the younger generation are analysed. The role of historical myths on the level of collective 

memory in contemporary society is characterised. The attention is paid to the identification of 

the function of memory and its role in the Ukrainian state. 

Main attention is concentrated on the premise that the main purpose of education is 

creating a culture focused stakeholder, under which can be understood as a person or social 

group and humanity in general. School history education aims to preserve national identity, 

which is a central component of historical memory. Modern Ukrainian society is experiencing 

an era of radical reassessment of spiritual values and production of new social and cultural 

transformations. An integral task of Ukrainian State is to design a national project, the 

formation of collective memory as a holistic way Ukrainian history. 

Key words: education, school, history, historical memory, national consciousness, 

identity, myth. 

 

Аналіз особливостей освітньої політики в Україні свідчить, що роль держави в цій 

сфері має тенденцію до постійного зростання. Залежно від конкретних обставин 

змінюються цілі і принципи її здійснення, методи та засоби їх досягнення. Цю тезу не 

можна оминати увагою на сучасному етапі українського державотворення, визначаючи 

стратегічні пріоритети удосконалення системи освіти відповідно до потреб суспільства. 

Подолання кризових явищ сучасної системи освіти залежить не стільки від 

розробки нових засобів засвоєння науки, культури і всього історичного досвіду, стільки 

від ефективної взаємодії освіти із суспільством в цілому. Важливим у цьому контексті є 

дослідження шкільної історичної освіти та ролі історичної пам’яті у ній. 

Актуальність вивчення феномену історичної пам’яті у системі освітньої політики 

України обумовлена однією з її основних функцій: збереження національної 

ідентичності. Історична пам’ять є не тільки інструментом політики та ідеології, а й 
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виконує цілком конкретні та зрозумілі легітимаційні завдання: «узаконює» 

державність, націю, інтереси спільноти, сприяє подоланню міфологізації минулого.  

Як будь-який інший соціокультурний феномен, історична пам’ять важко 

піддається однозначній характеристиці. На величезних розбіжностях в її 

концептуалізації справедливо наголошують І. Савельєва та А. Полєтаєв: «Історична 

пам’ять інтерпретується окремими авторами: як спосіб збереження та трансляції 

минулого у добу втрати традицій (звідси – винайдення традицій та встановлення 

«місць пам’яті» у сучасному суспільстві); як індивідуальна пам’ять про минуле; як 

частина соціального запасу знань, існуюча вже у примітивних суспільствах; як 

колективна пам’ять про минуле, якщо йдеться про суспільство; як ідеологізована 

історія, найбільш пов’язана з виникненням держави-нації» [30, с. 191]. Лариса 

Рєпніна пропонує погляд на історичну пам’ять як на символічну репрезентацію 

історичного минулого, один з вимірів індивідуальної та колективної пам’яті, канал 

передачі досвіду та відомостей про минуле, важливу складову самоідентифікації 

людини та соціальних груп. Авторка розглядає дане поняття «як складний 

соціокультурний феномен, пов’язаний з осмисленням історичних подій та 

історичного досвіду й одночасно – як продукт маніпуляцій масовою свідомістю у 

політичних цілях» [27, с. 131]. 

Алла Киридон трактує історичну пам’ять як сукупність уявлень про соціальне 

минуле, які існують в суспільстві на масовому та індивідуальному рівнях, з 

урахуванням їх когнітивного, образного та емоційного аспектів [17, с. 113]. 

Мета статті полягає у комплексному аналізі історичної пам’яті у системі шкільної 

освіти України.  

Об’єкт дослідження – історична пам’ять як соціокультурний феномен. Предмет – 

з’ясування місця і ролі історичної пам’яті у сучасних освітніх стратегіях та практиках. 

Функції історичної пам’яті та її соціальна природа ще з ХІХ ст. досліджуються 

науковцями, однак комплексне і всебічне її вивчення розпочалося у ХХ ст. (зокрема, не 

можна оминути увагою праці Е. Бергсона, М. Хальбвакса, Я. Ассмана, Ж. Лє Гоффа) й 

триває дотепер.  

Оригінальному трактуванню з філософської точки зору феномену пам’яті 

(історичної, колективної, культурної) присвячені праці Ф. Анкерсміта [3], Т. Адорно 

[1], Ф. Йейтс [16], П. Нора [24], А. Ассман [5], П. Коннертона [18], Й. Рюзена [29], 

П. Хаттона [35], Б. Шацької [33]. Вагомий внесок у вивчення концепту робить сучасна 

російська історична наука. Цінними у даному контексті є праці Л. Рєпніної [27], 

І. Савельєвої [30], М. Румянцевої [28], Ж. Тощенко [32]. Проблема формування 

історичної пам’яті актуалізується та перебуває у полі досліджень сучасних українських 

науковців та представників закордонних українознавчих центрів, таких, як Я. Грицак 

[10], Л. Зашкільняк [13], Ю. Шаповал [37], Ю. Зерній [14], А. Киридон [17], І. Гирич [9], 

В. Масненко [21], О. Смоляр [31], О. Удод [33] та ін.  

Окремим аспектам, що стосуються проблеми взаємозв’язку освіти та історичної 

пам’яті в Україні, присвячені праці Т. Поясок [26], Л. Чупрія [36], В. Жадька [11], 

Г. Корж [19], О. Удода [33], Н. Яковенко [40; 41]. 

Світоглядний аналіз проблем визначення політики модернізації освітньої системи 

України займає чільне місце в сучасних дослідженнях з філософії. Зокрема у працях 

таких дослідників, як В. Андрущенко [2], В. Гальпєріна [7], В. Журавський [12], 

В. Кремень [20], М. Михальченко [22]. 

Зазначені автори досліджують феномен освітньої політики, що визначається як 

«поле взаємовідносин різних соціальних груп, індивідів з приводу використання 

владних інституцій задля реалізації своїх інтересів і потреб в одній із найважливіших 

сфер суспільного буття – освіті» [7, с. 10–11]; формулюють основні засади гуманітарної 
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політики Української держави [2; 12]; обґрунтовують політичні аспекти та пріоритетні 

напрями модернізації системи освіти [22]. 

Освітня політика – це один з видів соціальної політики, обмежений сферою освіти, 

який являє собою сукупність теоретичних ідей, цілей і задач, практичних заходів з 

розвитку системи освіти [26, с. 46]. 

Під освітньою політикою України необхідно розуміти діяльність державних 

органів влади та інших державних суб’єктів політичної дії щодо освіти, спрямованих на 

вироблення концепцій, які визначають основні напрями і принципи розвитку системи 

освіти як цілісного соціального інституту. 

Давньогрецький філософ Арістотель говорив, що освіта є функцією держави, яка 

здійснюється нею для певних цілей [4]. На початку ХХ ст. вимога філософського 

осмислення проблеми освіти і оцінка педагогічної теорії як прикладної філософської 

проблеми прозвучала у працях С. Гессена, який вважав, що зміни у державі повинні 

початися із зміни галузі освіти. 

Освітня політика включає у себе три найважливіші елементи: 

1) нормативно-правову політику як визначення меж поведінки суб’єктів освітнього 

процесу та меж їх компетенцій; 

2) культурно-ідеологічну політику, що визначає орієнтації суспільної свідомості, 

які впливають на вибір рішення; 

3) фінансову політику, спрямовану на розподіл і використання засобів, які 

виділяються на освітні потреби [26, с. 47]. 

Духовним підґрунтям освітньої політики повинна бути концепція національного 

розвитку, здатна консолідувати українське суспільство. 

За роки незалежності Українська держава докладала чимало зусиль для 

справедливої оцінки минулого, свідченням чого є укази, розпорядження, доручення, 

звернення Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; накази та 

рекомендаційні листи Міністерства освіти і науки України та інші документи. 

Вивчення історії України в загальноосвітніх школах було кориговано низкою 

указів Президента: «Про створення літопису народної пам’яті» (13.03.2002 р.),  «Про 

заходи у зв’язку з 70-ми роковинами голодомору в Україні» (20.03.2002 р.), «Про 

відзначення 85-ї річниці проголошення Акта злуки» (12. 01. 2004 р.), «Про всебічне 

вивчення та об’єктивне висвітлення діяльності українського визвольного руху та 

сприяння процесу національного примирення» (14.10.2006 р.), «Про заходи у зв’язку з 

75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні» (28.03.2007 р.), «Про заходи 

з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917–1921 років та вшанування 

пам’яті її учасників» (12.04. 2007 р.), «Про відзначення у 2008 році 360-ї річниці подій, 

пов’язаних з початком Національно-визвольної війни українського народу середини 

ХVІІ століття» (01.02. 2008 р.) та ін.  

Важливим кроком у цьому контексті було утворення Українського інституту 

національної пам’яті за ініціативи Віктора Ющенка. Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про утворення Українського інституту національної пам’яті» (№ 764 від 31 

травня 2006 р.) даній інституції надавався статус центрального органу виконавчої влади 

зі спеціальними повноваженнями [20]. 

Помітна діяльність УІНП зосереджувалася довкола участі у створенні меморіалу 

Голодомору в Києві та підготовки багатотомної «Національної книги жертв 

Голодомору 1932–1933 рр. в Україні». Ця книга була фактично видана за допомогою 

обласних державних адміністрацій і зусиллями місцевих істориків. А чи не 

найцікавішою ініціативою інституту стала розробка концепції історичної освіти в 

Україні. У 2007 р. при інституті було створено робочу групу істориків з різних регіонів 

для моніторингу наявних шкільних підручників та розробки пропозицій до концепції 
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історичної освіти. Цю групу очолила Наталя Яковенко. Саме завдяки такому виборові 

голови робоча група запропонувала нестандартну і дискусійну концепцію, що виходила 

за межі звичної для підручників національно-політичної історії. Результати її роботи 

були опубліковані як матеріали робочої наради з моніторингу шкільних підручників 

історії України [39]. 

Суспільно-політичне значення згаданих нормативно-правових актів обумовлено 

необхідністю усунення конфронтаційних моментів у масовій свідомості, що є однією з 

передумов формування консолідованої української нації. Важливо у цьому контексті 

акцентувати на особливостях української національної ідентичності. Ярослав Грицак 

наголошує на важливості та значущості ролі історика у здійсненні цього задуму: «Для 

сучасного українського історика – а надто того, який творить нові синтези і пише нові 

підручники, найважливішою метою є редефініція старої та творення нової української 

ідентичності» [10, с. 19]. 

Зв’язок між історичною наукою і суспільством у всі часи здійснювався і 

здійснюється головним чином через шкільну історичну освіту. У розв’язанні проблеми 

співвідношення «історії і сучасності» не можна обійтися без аналізу цього зв’язку, за 

допомогою якого реалізуються соціальні функції історичного пізнання, а саме: 

з’ясування закономірностей історії, прогностична та виховна функція. 

Загальновідомою є фраза залізного канцлера Отто фон Бісмарка, висловлена з 

приводу перемоги Німеччини у війні за об’єднання німецьких малих держав навколо 

Пруссії. Цю крилату фразу тепер завжди цитують, коли хочуть ствердити ідейно-

психологічну мобілізацію соціуму: «Війну виграв німецький вчитель». Актуальною є 

теза І. Гирича про те, що шкільна історія ніколи не керувалася, або керувалася лише 

частково, міркуваннями науковості (науковість і об’єктивність – речі, які далеко не 

завжди збігаються). Навпаки, вона завжди підпорядковувалася критеріям політичної 

доцільності виховання підростаючого покоління в дусі, вигідному замовнику – державі 

або громаді інтелектуалів, яка проектує таку систему історичних цінностей, яка 

дозволить досягти певних політичних цілей [9, с. 56]. 

Зі здобуттям незалежності перед Україною постала проблема формування спільної 

історичної пам’яті для всіх регіонів. В українських школах не вчили дітей на 

принципах спільної історичної пам’яті. Власне, в цьому криється одна з основних 

проблем існування ментальнісної регіоналізації України, коли одна частина є за 

свідомим вибором «українською Україною», інша – Південь і Схід –«Україною 

російською». Проблема навіть не стільки в російськомовності цих регіонів, скільки в 

російськоментальності, в належності російському культурному просторові. Ними 

Україна сприймається не як етнодуховна територія, а як географічне поняття. 

Для подолання такого стану речей необхідним було запровадження нового 

покоління підручників, що і було зроблено. Україна була першою країною СНД, 

яка спромоглася надати навчальним закладам власні підручники з історії і цим 

заманіфестувала своє бажання відвоювати в Росії свій історико-інформаційний 

простір. Реакція росіян на це була різко негативною. Наші підручники вони 

звинувачують у російськофобії і нетолеранції, історичній тенденційності і 

неправді. Тим часом нова концепція російської історичної освіти за президентства 

В. Путіна знову трактувала український простір як частину імперської 

загальноросійської історії. Були активізовані агенти впливу Росії в Україні, які зі 

свого боку розпочали цькування українського погляду на свою історію. Причини 

цього варто шукати в політичній сфері. 

Варто наголосити, що навіть у сучасному глобалізовану інформаційну епоху 

жоден інший засіб не здатний замінити того впливу на самоідентифікацію 

найрізноманітніших груп населення (учнів, їхніх батьків, учителів), як підручник з 
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історії. На думку В. Верстюка, за підручником стоїть молоде покоління, і що ми 

сьогодні покладемо на парту учня – такого громадянина й отримаємо через десять років 

[39, с. 17]. 

Саме підручник з історії зберігає статус домінуючого засобу навчання та 

важливого чинника формування історичної пам’яті серед молоді. Стереотипні уявлення 

про свій народ, його героїв та ворогів здебільшого формуються у підлітковому віці: 

частково – через сімейні розповіді, художні історичні твори, але головним чином – 

через шкільний курс історії. Окрім того, процес вивчення історії у школі повинен бути 

підпорядкований не тільки передачі певної суми знань, а й формуванню критично 

мислячої особистості, вихованню законослухняного і толерантного громадянина, 

патріота своєї країни [36]. 

Для формування історичної пам’яті молодого покоління українців потрібно 

враховувати, що минуле нашої держави було тісно переплетеним з історією інших 

держав та народів. Підручники повинні подавати історію не тільки як постійну 

боротьбу, війни чи криваві конфлікти, що тривали десять століть. Варто наголошувати, 

що це була ще й історія звичайного сусідства з його повсякденністю, союзами, 

повстаннями, порозуміннями, спробами співдіяльності, взаємопроникненням культур. 

Так, наприклад, українсько-російське та українсько-польське прикордоння в різних 

епохах було і основою співпраці, культурного обміну. Акцентування уваги лише на 

конфліктному минулому та тривалих періодах відсутності своєї держави в українців 

«спричинилася до того, – зазначає Ю. Шаповал, – що її героями ставали не видатні 

мислителі, не вчені зі світовим ім’ям, не творці архітектурних шедеврів, а «незламні 

борці» [37, с. 8–9]. 

Історія (в обох її органічно єдиних іпостасях – академічній і дидактичній) має 

вирішальне значення для формування етнічної та національної ідентичності, в основу 

якої, як нами вже було з’ясовано, покладено історичну пам’ять, самоусвідомлення в 

процесі історичного розвитку, «історизацію» суспільних процесів. Таким чином, до 

викладання історії ставиться вимога формувати «національну та етнічну ідентичність» і 

плекати національну гордість. З цього випливає, що у школах потрібно у значному 

обсязі вивчати та аналізувати процеси творення національної ідентичності в минулому, 

їх ґенезу та історичну обумовленість. 

Незважаючи на те, що історична пам’ять витлумачується як центральний 

компонент національної ідентичності, мусимо констатувати й на тому, що її втіленням 

часто є популярні міфи та етнічні стереотипи. Наголосимо, що національні міфи 

необхідні для сучасного українського суспільно-політичного життя, особливо коли 

мова йде про середовище школярів.  

Міфи супроводили процес історієписання в усі часи. Ще Геродот писав про міф як 

про «прикрашену історичну подію» [8]. Вихідне, архаїчне знання часто трактують як 

міфологічне. Як атрибут людської свідомості й елемент культури міф виконував 

функцію пояснення незрозумілих суспільних процесів або ж затемнював справжню 

суть цих процесів на догоду тим чи іншим політичним потребам. 

Сьогодні можна впевнено констатувати: поширений погляд на міф як прямий 

обман безнадійно застарів. Гуманітарії дедалі частіше замислюються над тим, чому 

кожна національна культура відшукує свої початки у певному історичному каноні, в 

основі якого лежить культурний міф. Міфи разом із тими пояснювальними мотивами, 

які вони містять, стали першою спробою розсіяти морок незбагненного і якимось 

чином раціоналізувати життєвий простір людини. «Міф намагався повідомити, назвати, 

з’ясувати походження; але водночас відобразити, констатувати, пояснити» [23, с. 178]. 

Однак наголосимо, що надмірна міфологізація може привести до спотворень, 

перекручень минулого, особливо коли мова йде про історію ХХ  ст. При 
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поясненні подій минулого важливим має бути конкретне використання таких 

історичних термінів, як «геноцид», «етноцид», «виселення», «депортація», 

«анексія», «агресія», «захоплення», «приєднання», «об’єднання» тощо. 

Олександр Удод додає до цього переліку відпрацьованість формулювань, 

толерантність в оцінках, вміння виявити дійсні причини конфліктів, не вдаючись 

до формування «образу ворога» і національної або релігійної нетерпимості [33, 

с. 11]. Важливо, щоб учні мали змогу самі дійти висновку з тих чи інших питань 

без нав’язування їм певних стереотипів.  

Разом з тим, має бути представлена концепція різноманіття ідентичностей. Поряд 

із національною ідентичністю постійно повинні існувати також конкуруючі 

ідентичності, права яких не можна недооцінювати. Необхідно прищепити точку зору, 

що значні проблеми майбутнього можна вирішити лише в умовах міжнаціональної 

співпраці, яка потребує нових форм колективної ідентичності. Окрім цього, слід 

віддавати перевагу формуванню індивідуальної ідентичності школярів. 

Існуюча модель викладання історії в середній школі знаходиться сьогодні на 

перехідному етапі до пізнавально-творчого, критичного освоєння учнем історичного 

досвіду і набуття у кінцевому підсумку не стільки конкретного історичного фактажу, 

скільки навичок і методів пізнання минулого заради розуміння сучасного і творення 

майбутнього [15, c. 5]. 

Таким чином, головне призначення освіти – цілеспрямоване формування культури 

суб’єкта діяльності, під яким можна розуміти як людину, так і соціальну групу і все 

людство взагалі. Якщо говорити про шкільну історичну освіту, то тут необхідно 

акцентувати увагу на необхідності збереження національної ідентичності, центральним 

компонентом якої є історична пам’ять. Сучасне українське суспільство переживає 

епоху кардинальної переоцінки духовних цінностей та продукування якісно нових 

соціокультурних перетворень. Невід’ємною складовою українського державотворення є 

необхідність конструювання національного проекту, формування на рівні колективної 

пам’яті цілісного образу української історії. 
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УДК [32:001.891.3]:002.2(430) 

Кузьма Т. М. 

 

ВАРІАТИВНІСТЬ ОБРАЗУ КНИГИ  

У СИМВОЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ БЕРЛІНУ 

 

Стаття присвячена висвітленню шляхів реалізації політики пам’яті на прикладі 

маркування міського простору міста Берлін. На основі двох контрастних пам’яток 

архітектури „Бібліотека спалених книг” та „Сучасне книгодрукування” автор 

здійснює аналіз полярних варіацій символічного образу книги – святості її народження 

та трагічності загибелі, а також надає книзі дуалістичного лейтмотиву як механізму 

збереження пам’яті.  

Ключові слова: місце пам’яті, образ книги, маркування міського простору. 

 

Кузьма Т. Н. Вариативность образа книги в символическом пространстве Берлина. 

Статья раскрывает пути реализации политики памяти на примере маркировки 

городского пространства Берлина. На основе двух контрастных памятников 

архитектуры „Библиотека сожженных книг” и „Современное книгопечатание” 

автор осуществляет анализ полярных вариаций символического образа книги – 

святости ее рождения и трагичности гибели, а также придает книге дуалистический 

лейтмотив как механизм сохранения памяти. 

Ключевые слова: место памяти, образ книги, маркировка городского 

пространства. 

 

Kuzma T. M. The variability of book's image in symbolic space of Berlin. 

The article deals with the politics of memory implementation as an example of symbolic 

marking of urban space of Berlin, which was home to many elements of the „mechanism of 

memory”. Depending on the interpretation of one and the same character it can sacrize the 

memory of various events and represent their different interpretation. Based on two 

contrasting architectural monuments, „The Library of Burned books” and „The modern 

typography”, the author analyzes the symbolic image of polar variation of the book, holy 

birth and tragic death, and gives the book a dualistic leitmotif as a monument of preservation 

mechanism of memory. 

The monument of „The Library of Burned books” of Israeli sculptor Micha Ullman 

outside, perhaps is the most modest of those that mark the crimes of the Nazi era in Germany. 

It is shown the essence of the memorial – unavailable empty room symbolizes the idea of 

vulnerability and loss. A highlight below underlines the main idea of the composition that the 

burning of books has not destroyed the light of knowledge. 

A huge sculpture of „The modern typography” in contradistinction to the previous 

excellent image reflects the grandeur of the invention of the printing press and thought-

provoking book about the importance and its role in life of modern personality, as if 

demonstrating the sanctity of mechanism of book birth. 

The author infers that the image of the book can be used not only as a tool for knowledge 

transfer from generation to generation, but also as a means of transmission of thoughts, 

feelings and signals of glory, vulnerability and manipulation of the invention. 

Key words: place of memory, image of the book, urban space marking. 

 

Образи – реальність, у якій повсякчас функціонує індивід. Вони виникають й 

функціонують в його уяві. При цьому та чи інша частина образів поступово 

перетворюється на символи, котрі, спільно з іншими елементами „зовнішньої 
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атрибутики” міст чи інших населених пунктів, формують їхній соціокультурний 

простір. Йдеться, скажімо, про місця пам’яті, які відображають образи й ту символіку 

увіковічення, що визріли у свідомості скульптора.  

Розмірковування над природою образу дозволяють стверджувати, що він, будучи 

продуктом інтелектуальної думки різних особистостей, може виражатися „назовні” в 

неоднакових символічних знаках. Їх варіативність є очевидною із врахуванням того, що 

одна й та ж подія може продукувати в свідомості представників культурних еліт різні 

семіотичні „позначення”. Це пояснюється різними причинами: адже варіативність 

символів, що репрезентують пам’ять про конкретні події минулого, зумовлена не тільки 

відносно значною частиною тих представників красного письменства, скульпторів, 

режисерів тощо, які розмірковують над ними, але й тими світоглядними цінностями, що 

вони їх обстоюють.  

На доказ нашого судження назвемо контрастну варіативність використання образу 

колосся на радянському й пострадянському (власне – українському) просторі. У 

першому випадку йдеться про послугування символізмом колоса як ознакою достатку, 

звитяги працівників села, що послідовно використовувався в невибагливих 

архітектурних композиціях у багатьох радянських колгоспах. Інший символізм колосся 

закладено в концепції Національного музею „Меморіал пам’яті жертв голодоморів в 

Україні”, що в Києві: скульптура дівчинки з колосками в руках на площі Пам’яті, що 

оточена жорнами, символізує трагедію позбавлення жертв геноцидів основного 

продукту харчування.  

На тлі наведених прикладів очевидним є те, що, в залежності від інтерпретації 

одного й того символу, він здатен сакралізувати пам’ять про різні події, репрезентувати 

їх різну інтерпретацію. Така варіативність образотворення визначається низкою 

причин. Поруч із вищезгаданою – відмінність політичних поглядів скульпторів та 

інших представників культурних еліт – важливо констатувати фактори часу, 

ліберальності режиму, за якого вони працюють, їхню здатність до нонконформізму 

тощо. 

У розлогому переліку прикладів сформульованої вище гіпотези – образ книги. 

Роздуми над ним дають право констатувати, що він може використовуватися передусім 

з метою увіковічення унікального інструменту передачі знань з покоління в покоління. 

Тим часом зосередження уваги на конкретному місті – Берліні – дає підстави 

констатувати: символізм книги в столиці Німеччини використано в значно ширшому 

дискурсі. 

У нашому дослідженні ми зосередимося на аналізі двох варіацій символічного 

образу книги крізь призму маркування міського простору Берліну. 

Складається враження, що схема спорудження пам’ятників є простою і логічною. 

Втім насправді вона містить в собі багато прихованих функцій. Основною з них є 

перетворення „порожнього” простору в соціально осмислений, адже міський простір і 

його символічні місця задають моделі життєвих пріоритетів, консолідують людей, які 

мають спільну історію, спільну гордість чи трагедію. Такі „автентичні місця” є зоною 

контакту теперішнього з минулим. „Велика сила пам’яті притаманна місцю” – ця фраза 

Цицерона у концентрованому вигляді виражає сутність місця для пам’яті [1, с. 14]. 

Місце зв’язане з людськими долями, переживаннями, спогадами, частково проектується 

на нього за допомогою пам’ятників.  

У цьому контексті стає важливим когнітивний характер сприйняття пам’ятника 

містянами, смисловий посил конкретного меморіалу. Без нього пам’ятник перестає 

нести сакральний сенс, стає швидше елементом міського декору, місцем орієнтування.  

Однією із характерних ознак німецького маркування публічного простору є 

скульптурно-монументальний заклик сучасного суспільства до майбутніх поколінь про 
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пам’ять катастроф, людських жертв і трагедій. Саме тому невід’ємним елементом 

політики пам’яті в Німеччині стало засудження злочинів націонал-соціалізму. Визнання 

геноциду європейських євреїв як історично безпрецедентного феномену лягло в основу 

політичної самосвідомості ФРН. Сучасний Берлін репрезентує культуру пам’яті, якою 

могла б керуватися німецька історична політика; він став домівкою для багатьох 

елементів „механізму пам’яті”. Створення меморіалу в пам’ять убитих євреїв Європи 

(2005 р.), меморіалу пам’яті гомосексуалістів (2008 р.), пам’ятника ромам (2012 р.), 

меморіалу репресованим членам Рейхстагу (1992 р.), меморіалу жертвам насильницької 

евтаназії (2008 р.) як невинно убієнним нацистським режимом покликане як би 

компенсувати моральну відповідальність Німеччини. Спорудження цих архітектурних 

пам’яток є свого роду апогеєм історичної політики та політики пам’яті в Німеччині: 

вперше народ ставив у центрі своєї столиці пам’ятники власній провині.  

У міському ландшафті німецької пам’яті не лише у традиційно звичному 

мистецтвознавчому, але й в історично-культурологічному аспекті особливо 

вирізняється незвичне архітектурне творіння – Бібліотека спалених книг (інша назва – 

Затонула бібліотека) на площі Бебельплатц у Берліні, зведене у пам’ять про подію, що 

сталася на цьому місці 10 травня 1933 р. – публічне спалення нацистами близько 

20 тис. творів 149 авторів. Найрізноманітніші за жанром і спрямуванням книги 

об’єднувало те, що лідерам нацистської партії здавалося „неарійським” за духом. 

Актом книгоспалення нацистський режим хотів, щоб університети заприсягли їхній 

ідеології на „крові та ґрунті”. Через три місяці після приходу до влади Гітлера вогнища 

мали дати ясно зрозуміти: „націонал-соціалістична революція” не зупиниться, як пізніше 

написав нацистський автор Ганс Йост, „перед столами, на яких вона писалася” [6].  

Подібне аутодафе мало на меті залякати пересічних німців, які звикли поважати 

друковане слово, а також заручитися підтримкою молоді в демонстрації новою владою 

свого радикалізму. Революційний запал і юнацька амбітність студентів були вміло 

використані у майбутній інквізиції книг. 

Такий заклик збентежив суспільство. „Антисемітизм став загальним надбанням 

німців”, – писав історик Гьотц Алі у своїй книзі „Чому німці? Чому євреї?” [6]. 

Книжкові торговці активно підтримували нацистів у відборі літератури, а біржове 

видання офіційно опублікувало список заборони. До нього потрапили книги Генріха 

Манна, Еріха Кестнера, Артура Шнітцлера, Ліона Фейхтвангера, Курта Тухольски, 

Стефана Цвейга, Рікарди Хух, Зигмунда Фройда та багатьох інших – всі вони 

вважалися „аморальними” і „декадентськими”. Як правило, авторами були передусім 

соціалісти, пацифісти та євреї. Винищення цілилося на духовні основи ненависної 

нацистам Веймарської республіки. Нація мала доказати, що вона „очистилася ззовні та 

зсередини”, як зазначав головний нацистський пропагандист Йозеф Геббельс [14]. 

Спалювання книг відбувалося не лише на берлінській площі, а й у більш ніж 20 

містах Німеччини. Винятком стала бібліотека у Лейпцигу, пізніше перетворена в 

Німецьку національну бібліотеку, де працівники потайки поховали книги, що підлягали 

спаленню. Нацисти відкрили відверте цькування німецької культури, відомих 

письменників тих років та їхні праці. Безумовно, такий акт вандалізму викликав 

обурення міжнародної спільноти.  

На жаль, цей вчинок не був унікальним в історії Німеччини. Ще в 1817 р. німецькі 

студенти-націоналісти на Вартбургському фестивалі в пам’ять про „битву народів” 

проти військ Наполеона кинули у вогонь і спалили „Кодекс Наполеона” і твори 

єврейських авторів. Після цього Генріх Гейне у 1820 р. в трагедії „Альмансор” написав: 

„Це була лише прелюдія, там, де спалюють книжки, згодом спалюватимуть і людей” 

[6]. Він мав рацію: нацистське книгоспалення було тільки передумовою до масового 

вбивства цілих етнічних груп. 
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Сучасна Німеччина соромиться події 1933 р. Починаючи з 1947 р., щорічно 10 

травня в Німеччині відзначають як День пам’яті про публічне спалення книг.  

У 1993 р. урядом Берліну було оголошено конкурс щодо культурної трансформації 

історичного місця Бебельплац. Через рік відбулося відкриття унікального меморіалу – 

„Бібліотеки спалених книг” авторства ізраїльського скульптора Міхи Ульмана, батьки 

якого ще в 1933 р. мігрували з Німеччини [10, s. 1078].  

Пам’ятник, який ззовні, мабуть, найскромніший з тих, що відзначають місця 

злочинів нацистської епохи в Німеччині, представляє собою великий квадратний 

підземний простір завглибшки 5 метрів, де вбудовані порожні білі стелажі бібліотеки 

місткістю для 20 000 томів, що йдуть під землю і закриті зверху товстим склом. 

Пустота підсвічується знизу, що підкреслює основну ідею композиції – спалення книг 

не знищило світло знань. Поруч на табличці міститься надпис: „На цій площі 10 травня 

1933 р. студенти-нацисти палили книжки”, а також використана пророча цитата 

Г. Гейне, книги якого були також спалені [9].  

В уявленні Міхи Ульман бібліотека, книга є засобом заповнення факту відсутності 

євреїв у країні, яких називають „народом книги”. Згідно юдаїзму, враховуючи 

примусове переселення та діаспору, „книга” трактується як традиція та опір [13, s. 126]; 

вона розглядається як символічне місце притулку для існування єврейських традицій. 

Не зображення, а слово стало центральним медіумом для передачі історії єврейських 

страждань. 

М. Ульман описує свою бібліотеку як камеру-обскуру (темне приміщення з одним 

малим отвором). У склі відбивається довкілля, люди і хмари. На його думку, розуміння 

відбувається в кожного в голові. „Пам’ять зовсім не залежить від сучасності. Пам’ять 

не видно, можна тільки відчути, свідомо випробувати. Бебельплатц – це місце знань. 

Те, що ми бачимо у пам’ятнику, дуже мало, це пусте місце, порожня бібліотека. Просто 

погляд всередину. Є кімната для того, щоб знали, або те, що хотіли б бачити і знати…” 

[5, s. 26].  

Професор Берлінського університету мистецтв Стефані Ендліх у своєму есе 

наголошує на важливій місії, яку Ульманова бібліотека відіграє у міжнародному 

мистецькому дискурсі. На відміну від Меморіалу пам’яті убитих євреїв Європи в 

Берліні, бібліотека не спрямовує погляд на кінцевий результат – винищення і геноцид, а 

сягає начал, які були глибоко вкоріненні в повсякденному житті людини та суспільства 

[12].  

С. Ендліх розділила Меморіал Ульмана на дві кімнати – negativ-простір і 

абстрактно всеосяжний простір. В образі порожньої бібліотеки поєднуються втрата і 

наявність. Книги існують у голові відвідувача і як предмети, і як інтелектуальний 

контекст. Негативний простір має сприйматися як серйозна метафора, як земельний 

отвір або укриття, яке закрите для доступу людини. Нічне освітлення інтерпретується 

нею як енергетичний центр, вічне світло, а скляна пластина є відображенням взаємодії 

між внутрішнім і зовнішнім, уявою і реальністю. „Перекладина здається дуже крихкою, 

заставляє тривожитися, що можна втратити рівновагу і провалитися в прірву. І іноді 

важливо знати, що десь щось існує, те, чого ми не можемо відразу побачити…” [11, 

s. 27].  

Дійсно, тема порожнечі використовується не досить часто, вона має місце в ідеях 

більш новітнього мистецького меморіалу. Скажімо, Зниклий будинок Крістіана 

Болтанського в тому ж Берліні або 12-метровий в землю фонтан Зигмунда Ашрота в 

Касселі тощо – всі вони вражають незвичайним оригінально-скромним скульптурним 

підходом, який здійснює потужний емоційний вплив. 

Архітектурна композиція „Бібліотека спалених книг” відрізняється від інших 

проектів у Берліні не тільки в його просторових вимірах, які повинні стимулювати до 
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колективного обговорення минулого, до усвідомлення національної провини і 

відповідальності. З реалізацію проекту М. Ульмана Бебельплац не втратила своєї 

автентичності. Не перший погляд видно тільки порожнє місце в його історичному 

вигляді, і тільки коли підходиш до середини площі, саме там, де горіли книги, бачиш 

пам’ятник: недоступна порожня кімната, яка репрезентує ідею вразливості та втрати. 

Підземний простір завжди освітлений, його видимість трансформує матеріально 

неіснуюче, невидимість книг через пам’ять зворотнього усвідомлення того, що було 

знищено. „Нахиліться, тоді ви зрозумієте, що опера, собор, факультет відображаються в 

склі”, – розмірковує дідусь, друг сім’ї Ульман, який іноді приходить на це місце і 

пояснює відвідувачам багатоплановість меморіалу, – „Свобода мистецтва, науки, релігії 

річ неминуща. Вона повинна бути захищена” [8]. Цей меморіал постає в усій тонкості 

та красі і, можливо, саме завдяки цьому проявляється його суть як метафори 

потенційних небезпек сучасного суспільства. „Бібліотека спалених книг” містить 

подвійний лейтмотив, дуалістичний предмет сакралізації, оскільки пам’ятник книзі – це 

пам’ятник засобу збереження пам’яті.  

Події 1933 р. знайшли своє відображення ще в одній скульптурі – „Сучасне 

книгодрукування”, яку було монтовано в Берліні на площі Бебельплац 21 квітня 2006 р. 

в рамках виставки „Ласкаво просимо до Німеччини, країни ідей”, присвяченій 

Чемпіонату світу з футболу в Німеччині в 2006 р. Цей двадцятиметровий пам’ятник 

вагою 35 тонн складався із 17 книг німецьких авторів, які розміщалися одна на одній 

стопкою. Скульптура встановлювалася в пам’ять про Йогана Гутенберга, німецького 

винахідника сучасного друкарського верстата (1450 р.), яким було вперше надруковано 

латинську граматику Доната, кілька папських індульгенцій та дві Біблії. Однак місце 

розташування пам’ятки було вибрано не випадково: саме на тому місці, де нацисти 

понад 70 років назад здійснили акцію вандалізму над книжками.  

Логічність задуму підкреслюється тим, що чимала частина зазначених в 

скульптурі авторів – це „спалені автори” або ті, що мігрували з Німеччини в 1933 р. 

Безумовно, сучасні німці пишаються такими літературними постатями, величність 

пам’ятника це засвідчує і спонукає до роздумів про важливість книги та її роль в житті 

сучасної особистості. 

Дизайн „Сучасного книгодрукування”, як і інших п’яти в цьому проекті, був 

задуманий і реалізований берлінським дизайнерським агентством „Scholz & Friends 

Identify” під патронатом президента Німеччини Хорста Кьолера. Британська газета „The 

Times” відразу ж прокоментувала такий підхід тим, що німці відмовляються від свого 

традиційного песимізму [16]. Виставка тривала до кінця вересня 2006 р., наприкінці 

якого цю скульптуру було демонтовано. Проте „Сучасне книгодрукування” залишило 

глибокий слід в пам’яті німців та гостей країни як нагадування про велич і мудрість 

цього виду творчості.  

Значимість цього символічного тандему пам’яток скульптурно-архітектурного 

мистецтва на шану книзі засвідчує їх полярність: скульптура „Сучасне 

книгодрукування” ніби демонструє святість механізму народження книги, а „Бібліотека 

спаленних книг” – навпаки відображає злочин проти книги, її загибель. 

Вивчаючи обрану проблему, звернемо увагу й на цікаву комемораційну практику: 

за ініціативою Юргена Брайта і Каті Капеллен щорічно з 2009 р. 10 травня на 

Бебельплац проводиться акція „Місце для читання” [6]. На 50-и стільцях розкладаються 

книги авторів, щоб зберегти пам’ять про тих, хто постраждав у результаті спалювання 

книг. Колір крісел – червоний, помаранчевий і сірий, що символізує вогонь і попіл. 

А в 2010 р. ізраїльський автор Хаїм Беер презентував переклад на німецьку мову 

свого роману „Бебельплац”, в якому це місце і пам’ятник спаленним книгам зіграли 

головну роль [7]. За словами керівника Центру європейсько-єврейських досліджень 

http://de.wikipedia.org/wiki/Scholz_%26_Friends
http://de.wikipedia.org/wiki/Scholz_%26_Friends
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імені Мойсея Мендельсона Юліуса Шепса, „Бібліотека спалених книг” постає як більш 

дієвий меморіал книги, ніж обеліски з каменю або заліза” [15]. 

Сучасна політика пам’яті Німеччини базується на імперативі „Ніколи більше”, 

який передбачає, що історія повторюється і що необхідно запобігати цим повторенням; 

він звучить як заповідь людству пам’ятати про трагічні події. В найближчому 

майбутньому вже не залишиться очевидців нацистських злочинів, тому культура 

пам’яті стоїть на порозі значних змін. Переосмислення минулого може означати тільки 

самокритичне усвідомлення негативних подій та їх наслідків, усвідомлення того, чого 

не можна робити, щоб суспільство не втратило духу людяності. А меморіали як 

символи історико-політичного, історико-етичного просвітництва зберігають пам’ять 

про історію ще й у тому сенсі, що вони допомагають молоді будувати „мости” між 

теперішнім і минулим, коли того вимагають гострі проблеми сучасності: скажімо, 

проблема неонацизму або використання потенційно небезпечних „аргументів” в 

актуальних дискусіях на тему інтеграції тощо. Німецький філософ Теодор Адорно з 

цього приводу зазначав: „Переосмислення минулого” означає критичну роботу над 

пам’яттю про минуле” [4, s. 565]. У Німеччині політика пам’яті ні в якому разі не 

обмежена власне політичною сферою. В її розробку, поряд з політиками та 

публіцистами, залучені також представники інших професійних груп з різними 

інтересами та стратегіями, які вони привносять в осмислення історії, до нашого 

прикладу – архітектори та дизайнери. Саме такий підхід до злочинного минулого 

одночасно означає роботу над історією громадянського суспільства в майбутньому.  

Німецький історик Фолькхард Кнігге, вказуючи на низку історико-політичних 

подій недавньої минувшини Німеччини щодо подолання минулого, характеризує ці 

заходи в цілому як „націоналізація негативної пам’яті”, зазначаючи, що вона 

обумовлена не цілісним політичним рішенням, а низкою партикулярних, а частково 

суперечливих інтересів та ініціатив. Ця інституціоналізація та націоналізація негативної 

пам’яті, підкреслює Ф. Кнігге, „є в історичному плані новою, безпрецедентною, а в 

порівнянні з іншими країнами, доволі унікальною”. Новим тут є те, що пам’ять 

звернена не до страждань, пережитих в результаті злочину, а до власне самого скоєного 

злочину і прийняття відповідальності за злочин. „Негативна пам’ять – це пам’ять 

злочинця, а не пам’ять жертви” [3]. 

Незважаючи на те, що німці послідовно здійснюють переосмислення/подолання 

минулого, совісно і відповідально переживають свої колективні спогади, ландшафт 

німецької пам’яті часом дає тріщини в найнесподіваніших місцях. Так, німецький 

письменник Мартін Вальтер, отримуючи в 1998 р. Премію миру Німецької 

книготоргівлі, розкритикував концепт „Боргу пам’яті”, виступив проти „ритуалізації” 

суспільної пам’яті і за перенесення конфлікту з націонал-соціалізмом на рівень 

індивідуальної совісті, вважаючи, що „ганьбу Німеччини використовують в цілях, які 

не мають жодного стосунку до минулого” [2, с. 28].  

Втім, у демократичних плюралістичних суспільствах природою передбачено різне, 

подекуди навіть суперечливе тлумачення минулого. І лише шляхом дискусій можна 

переосмислити негативне минуле, а також вибачити один одного. Адже подолання 

минулого може відбутися не через комунікативне мовчання, а лише через процес 

згадування. Принцип „пробачити й забути” не спрацьовує, і це – найважливіший 

висновок сучасної політики пам’яті Німеччини. 

Підводячи підсумки аналізу символічного маркування міського простору 

Берліну на тлі наведених прикладів, ми доходимо висновку, що образ книги  

можливо використати не лише з метою увіковічення унікального інструменту 

передачі знань з покоління в покоління, а й як семіотичний засіб трансляції думок, 

почуттів і сигналів про величність та сакральність цього винаходу, його 



 262 

вразливість та маніпулятивність. Столиці Німеччини вдалося унікально 

продемонструвати полярність символізму книги, протилежність двох парадигм – 

від процесу народження книги, ототожнення її зі світлом та величчю і до 

злочинних діянь, що призвели до варварської загибелі цього шанованого скарбу 

матеріальної культури людства. 
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УДК 821.161.2.09 

Шостак О. О. 

 

ПАМ’ЯТЬ ПРО ОСТАРБАЙТЕРІВ У ЛІТЕРАТУРІ ДІАСПОРИ  

(НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ «ХРЕЩАТИЙ ЯР») 

 

У статті проаналізовано альтернативну модель пам’яті про остарбайтерів у романі 

Докії Гуменної «Хрещатий яр». Автор порівнює радянський меморативний проект про 

примусову працю часів Другої світової війни з конструюванням образу остарбайтерів у 

творі письменниці-емігрантки. Закцентовано увагу на документальному підґрунті 

художнього тексту, що забезпечує оцінку реально існуючої ситуації. 

Ключові слова: остарбайтери, примусова праця, воєнний наратив, меморативна 

стратегія, політика пам’яті, гендерні моделі. 

 

Шостак О. А. Память о остарбайтерах в литературе диаспоры (на примере 

романа Докии Гуменной «Крещатый яр»). 

В статье проанализировано альтернативную модель памяти об остарбайтерах в 

романе Докии Гуменной «Крещатый яр». Автор сравнивает советский меморативный 

проект о принудительном труде времен Второй мировой войны с конструированием 

образа остарбайтеров в произведении писательницы-эмигрантки. Акцентировано 

внимание на документальной основе художественного текста, что обеспечивает 

оценку реально существующей ситуации. 

Ключевые слова: остарбайтеры, принудительный труд, военный нарратив, 

меморативная стратегия, политика памяти, гендерные модели. 

 

Shostak O. O. Mentioning ostarbeiters («east workers») in diaspora’s literature 

(«Cruciform ravine» by Dokiia Gumenna as an example). 

The history of totalitarian states and phenomenon of forced labor of millions of people 

which characterized it became prospective direction of modern Humanities Studies. That is 

why еру research of Ukrainian workers’ experience who were deported to the Third Reich is 

actual. Using of their work in all branches of production of Nazi Germany continued from the 

beginning of 1942 to the beginning of 1945. Problem of ostarbeiters is an important 

component of memorative space about Second World War. Official narrative (state 

commemorative projects) as well as private (memories, letters) is involved in forming policy 

of memory about forced labor.  

The alternative model of memory about ostarbeiters in novel «Cruciform ravine» by 

Dokiia Gumenna is analyzed in the article. The author compares Soviet memorative project 

about forced labor of Second World War with constructing ostarbeiters’ image in the work of 

writer-emigrant. It is emphasized on documentary basis of fictional text which provides 

evaluation of real situation. Discourse about slavery in novel-chronicle «Cruciform ravine» 

ruins heroic pathos of official war myth. 

Key words: ostarbeiters, forced labor, war narrative, memorative strategy, policy of 

memory, gender models. 

 

У контексті меморативних студій центральне місце посідає досвід Другої світової 

війни. Провідну роль у трансляції пам’яті відіграють ініційовані державою 

комеморативні проекти, які ґрунтуються на її ідеології та слугують легітимації 

відповідного режиму влади. Так, радянський дискурс про «Велику Вітчизняну війну» 

ілюструє стратегію офіційної політики пам’яті, пріоритетною для якої була героїко-

патетична риторика в рамках мілітарного міфу. 
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Процес формування пам’яті про Другу світову війну передбачає осмислення 

травматичного досвіду її учасників. До них належать і примусові робітники Третього 

райху – остарбайтери. Причому саме з України в порівнянні з іншими окупованими 

територіями СРСР було депортовано найбільше робочої сили (від 1,7 до 2,4 млн осіб) 

[7, с. 9]. Принципово відмінні моделі конструювання простору пам’яті про 

остарбайтерів характерні офіційному та приватному наративам, які репрезентують 

колективний та індивідуальний вимір (від)творення подій минулого. Свідчення 

примусових робітників (спогади, листи) подають нову, правдиву інтерпретацію 

проблеми, яка протиставлена радянській меморативній стратегії, що тривалий час 

домінувала в публічному просторі. 

Пам’ять про примусову працю була периферійною темою в радянському дискурсі. 

Г. Грінченко, спростовуючи тезу про її «викресленість» із канонічної моделі воєнного 

наративу, акцентує увагу на вписуванні цієї теми в рамки «примусово-невільницької» 

риторики та на відмінності семантичних меж репрезентації образу остарбайтерів у різні 

періоди [3, с. 31–32]. Зокрема, впродовж 1942 – середини 1950-х рр. та кінця 1950-х – 

1970-х рр. феномен примусової праці був представлений чіткими гендерними 

моделями: образами дівчини-полонянки та борця антифашистського опору відповідно. 

Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х рр. опубліковано низку канонічних 

фольклорних текстів та спогадів про роботу остарбайтерів у Німеччині. І. Склокіна 

зазначає, що проблема примусової праці в радянській історіографії 1950-х – 1980-х рр. 

перебувала під негласною забороною, а її появу в пропагандистському дискурсі та в 

художній літературі зумовили ідеологічні настанови державної політики: потреба у 

викритті злочинів нацистського окупаційного режиму; значний потенціал образу 

примусового робітника-жертви, який слугував мобілізації інших громадян на трудові та 

військові подвиги; необхідність пояснити участь мільйонів людей у примусових 

роботах та інтегрувати їх до радянського суспільства [8, с. 1, 15]. Дослідниця 

стверджує, що «страждальницький наратив про остарбайтерів ніколи цілком не 

узгоджувався із переважно героїчним мітом про “Велику Вітчизняну війну”», тому 

поступово був витіснений на маргінес меморіального поля [9, с. 186]. 

Репрезентація теми примусової праці в радянській літературі узгоджувалась із 

офіційною політикою пам’яті (твори Ю. Збанацького, А. Малишка, Ю. Яновського 

та ін.). Альтернативна меморативна модель формувалась у літературі української 

діаспори. Зокрема, у романі Д. Гуменної «Хрещатий яр» про нацистську окупацію 

Києва проаналізовано й проблему депортації населення до Німеччини. Мета статті – 

порівняти особливості конструювання образу остарбайтерів у творі письменниці-

емігрантки з офіційним радянським наративом. 

Д. Гуменна зосереджує увагу на таких мотивах: вербування, виїзд за кордон, побут 

на чужині. У творі йде мова про агітаційну кампанію з обіцянками покращення життя в 

Німеччині. Насамперед, згадано пропагандистські статті газети «Нове Українське 

Слово». У романі описано добровільний виїзд за кордон, що був табуйованою темою 

радянського воєнного дискурсу. У перші дні оголошення набору до київської біржі 

праці прийшло багато бажаючих, які розглядали еміграцію як можливість 

ознайомлення зі світом європейської культури, недоступним радянським громадянам: 

«Кожне хотіло побачити Европу, от скільки то їх потайки мріяло про таку хвилину в 

роки сталінських п’ятиліток» [4, с. 278]. Відзначено виїзд чоловіків, які в офіційній 

літературі змальовані як підлітки й люди похилого віку в образі пасивних жертв або як 

борці з окупантами. Перші добровольці були кваліфікованими робітниками. Зголосився 

на примусову працю в Німеччині й син професора Олег, який свідомо не хотів чекати 

повернення більшовиків. До речі, якщо в офіційному мілітарному дискурсі й 

порушували проблему добровільного виїзду, що в цілому було неприпустимим, то її 
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пов’язували передусім із представниками інтелігенції, затаврованими як буржуазні 

націоналісти. 

Образ остарбайтерів, як і в радянському каноні, корелює з невільницьким 

наративом та іпостассю жертви. При цьому також використовується національна 

символіка, яка відображає трагедію татарського полону: «живий товар», «ясир», «ринок 

рабів». Д. Гуменна описує роботу бірж праці, які організовували депортацію, змальовує 

облави з метою затримання населення. У полі зору авторки – й принизливі умови 

перебування затриманих людей у пунктах збору перед відправленням за кордон: 

«Підлога в школі засмічена, запльована тими тисячами, що були тут попереду. Отака 

підлога повинна служити новим ясирним за м’яку постіль. Не то лягти, – гидко п’ять 

хвилин постояти» [4, с. 393]. Проте, використовуючи образ татарської неволі, 

письменниця не ставить за мету вписати пам’ять про остарбайтерів у історію українців 

як колоніальної нації, майбутнє якої – лише у возз’єднанні в радянській «сім’ї народів». 

Д. Гуменна розглядає депортації як один із виявів травми війни цивільного населення, 

яке стало жертвою нового тоталітарного режиму. А образ татарської неволі – 

традиційна риторична схема для відтворення страждань народу. 

У романі зображено проводи до Німеччини, під час яких оркестр грав похоронні 

марші. Підтвердження цього факту знаходимо в К. Беркгофа: у квітні 1942 р. на 

київському вокзалі робітників дійсно проводжав духовий оркестр [1, с. 271]. Причому 

метафорика похорону присутня і в спогадах примусових робітників. Жителька 

с. Вигурівщина Київської обл. Галина Касіч розповідає: «Проважали нас… Це було 

щось жахливе… Це був похорон […] Так нас гнали, а за нами йшли наші батьки. Моя 

мама падала на землю, за землю хваталась і кричала!» [7, с. 22]. Загалом, властиві 

народним голосінням мотиви туги, розпачу, символіка поховального обряду – це 

усталена в українській літературі модель конструювання образу емігрантів. 

Образ жертви в романі співвіднесений передусім із постаттю жінки, що характерно 

радянській моделі війни, яка ґрунтується на патріархальних гендерних стереотипах. 

Але будь-які ідеологічні інтенції в тексті відсутні. Сучасні історики стверджують, що 

більшість остарбайтерів становили жінки, діти й люди похилого віку [7, с. 20]. Головна 

героїня роману – жінка. Трагедію війни відтворено крізь призму сприйняття Мар’яни 

Вересоч, чиїм прототипом стала Д. Гуменна, яка під час нацистської окупації 

перебувала в Києві. Саме тому текст репрезентує різні аспекти жіночого досвіду війни. 

У творі розповідається, як жертвами нацистської політики депортації стали дівчата-

школярки 13–14 років, яких нібито набирали на сільськогосподарські роботи до 

Херсонщини. Із дітьми часто добровільно виїжджали матері. У картині проводу 

остарбайтерів до вокзалу представлено образи знедолених селянських дівчат: 

«Поморені, заплакані, похмурі лиця» [4, с. 330]. Описуючи тяжкі умови праці в 

Німеччині, Д. Гуменна зосереджує увагу на жіночій недолі. Так, жінку, яка захворіла на 

примусових роботах, відіслали помирати додому. На основі архівних матеріалів 

Г. Грінченко й Т. Пастушенко підтверджують факт повернення непрацездатних 

робітників на батьківщину [4, с. 45]. У творі йде мова про те, як німкеня мало не довела 

до божевілля шістнадцятилітню дівчину: щипала, колола голками, виривала волосся, 

тому що партизани вбили її сина. Але в романі не прописаний традиційний для 

радянського дискурсу сюжет звільнення жінки-полонянки солдатом Червоної армії – 

національним прообразом козака-героя. Письменниця оприявнює трагедію гендерного 

насильства як травматичного досвіду часів війни. 

Домінантою в змалюванні побуту примусових робітників на чужині виступає 

мотив страждання: «Дроти. Концтабір. Голод…» [4, с. 320]. Про поневіряння за 

кордоном остарбайтери писали у листах до рідних, користуючись відповідними 

шифрами, щоб пройти контроль цензури. Зразки таких послань наведено в творі: 



 266 

«“Мені тут так, як було останніх п’ять років”. Цей був на засланні» [4, с. 320]. 

К. Беркгоф також зауважує, що остарбайтери не могли розповідати правди в листах і 

тому вдавалися до наперед узгоджених зі своїми рідними шифрів [1, с. 261]. Д. Гуменна 

не розглядає примусової праці в контексті позитивного досвіду контактів з Європою, 

хоча цей факт підтверджено у свідченнях робітників Третього райху. Ф. Пігідо-

Правобережний у книзі спогадів «Велика вітчизняна війна» також не заперечує 

складних умов праці в Німеччині, але наголошує на тому, що навіть у становищі 

«напіврабів» остарбайтери почували себе значно вільніше, ніж на батьківщині: «Ми 

говорили про що й як хотіли, не боялись, що нас хтось підслухає, що на нас донесуть, 

що за необережно висловлену думку завтра доведеться стати перед слідчим НКВД» [6, 

с. 187]. У романі «Хрещатий яр» чітко витримано стратегію наративу жертви. При 

цьому на перший план виведено образ остарбайтера як людини, яка має трагічну долю, 

а не пасивної речі. В офіційній моделі пам’яті перевагу було надано відтворенню 

образів окупантів, німецьких господарів із наголосом на класовому чиннику («пани», 

«куркулі», «капіталісти»), а остарбайтерам відведено другорядну роль патологічних 

істот, щоб, як зауважує І. Склокіна, заперечити можливість свідомого й добровільного 

виїзду на примусові роботи [8, с. 47].  

Письменниця подає власне трактування проблеми опору депортаціям. У романі 

проаналізовано різні способи уникнення вивезення до Третього райху. Люди купували 

фальшиві медичні довідки, ковтали отруту, яка викликає хворобливі симптоми, навіть 

намагались по-справжньому захворіти, вдавались до самокаліцтв. Поширеним було 

викрадення дітей, тому що ті, хто мав малолітніх нащадків, могли врятуватись від 

депортацій. Але ці способи не завжди були дієвими. Наприклад, тяжкохворих окупанти 

вбивали: «Я знала одну… Повісили, як почули, що вона має венеричну хворобу. А всіх 

туберкульозних взагалі мають знищити, як знищили хроніків та тих, що були в 

Кирилівській божевільні» [4, с. 391]. У радянському наративі про примусову працю 

також оприявнено опір кампанії вивезення на роботи до Німеччини. Але самокаліцтво, 

на думку І. Склокіної, співвіднесено з втратою соціальності, зведенням до рівня 

маргінальної істоти [8, с. 47]. 

Серед втікачів-остарбайтерів привертає увагу образ чоловіка, який розповідає про 

перебування на примусових роботах: «Я втік із Німеччини, там я був у таборі за 

дротами, бомбили весь час. Голодував, били… Дурний був би я їм працювати, 

голодний…» [4, с. 338]. Відповідно до патріархальних стереотипів чоловік – це 

активне, вольове начало, потенційний герой. В офіційній моделі пам’яті з його 

постаттю пов’язана тема активного спротиву в німецьких таборах праці, яка в романі 

«Хрещатий яр» лишається неартикульованою. Загалом, образ підкореного, слабкого 

чоловіка порушує традиційний гендерний порядок.  

Втечі й уникнення депортацій в інтерпретації Д. Гуменної – це спосіб урятувати 

своє життя без жодних ідеологічних підтекстів і «патріотичних» настанов. У центрі 

твору – трагедія людської особистості, а не образ маргінала, зредукований до 

біологічного рівня. 

Тема примусової праці була введена до офіційного воєнного наративу з метою 

затаврувати окупантів як злочинців і підкреслити визвольну місію Червоної армії. У 

романі «Хрещатий яр» Д. Гуменна відтворює образи остарбайтерів у семантичній 

категорії жертв двох тоталітарних режимів – радянського і нацистського. Письменниця 

не порушує проблему репатріації примусових робітників, але прописує репресивні 

заходи щодо тих, хто перебував на окупованій території: «…всім, хто працював у будь-

якій установі, ставлять на паспорті штамп “враґ народа” […] Всіх чоловіків – на фронт, 

на передові позиції, жінок – на роботи» [4, с. 416]. Така доля чекала й остарбайтерів. 

Ґрунтовний аналіз процесу репатріації в контексті радянської дискримінаційної 



 267 

політики подає М. Дичок [5]. Стосовно остарбайтерів дослідниця зауважує, що вони 

повертались на батьківщину не через ідейні переконання, як про це йшлося в 

офіційному дискурсі, а просто бажаючи об’єднатись зі своїми сім’ями. Отже, і 

депортація, і репатріація – це насильство над волею особистості. 

У цілому, конструюючи альтернативну модель пам’яті про остарбайтерів, 

Д. Гуменна не використовує клішовані ідеологічні формули, а насамперед описує 

дійсні факти, беручи за основу власний воєнний досвід. Таку стратегію інтерпретації 

теми задає жанр – роман-хроніка. До епізодів, які мають документальну основу, окрім 

проаналізованих вище, можна зарахувати й такі: підробка штампів біржі праці, що 

засвідчували непридатність до відправлення на примусові роботи; умови 

транспортування робітників; вивезення до Німеччини студентів Київського медичного 

інституту; спалення хат у селах як покарання за переховування від депортації. 

Таким чином, модель пам’яті про примусову працю в романі Д. Гуменної «Хрещатий 

яр» підриває героїчний пафос офіційного міфу війни. Як і в радянській комеморативній 

практиці, за основу взято невільницький наратив жертви, але піддано критиці два 

тоталітарні режими. Порушено табуйовану тему добровільного виїзду за кордон. Поряд із 

традиційним образом жінки-полонянки оприявнено образ чоловіка-остарбайтера – втікача, а 

не учасника героїчного опору. Дискурс про неволю виведений на рівень екзистенційної 

кризи особистості часів війни. Варто відзначити й документальне підґрунтя тексту, що 

слугує відтворенню реальної картини воєнного досвіду. 
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Синчук Р. А. 

 

«МАРШІ ЖИТТЯ» ЯК КОМЕМОРАТИВНА ПРАКТИКА 

 

У статті йдеться про «марші життя» – особливий вид комеморативних заходів, 

що проводяться переважно в державах Східної Європи на території колишніх 

концтаборів, гетто чи місцях масових розстрілів євреїв нацистами. Такі марші набули 

значної популярності наприкінці ХХ ст. і сьогодні є невід’ємною частиною політики 

пам’яті Ізраїлю, а також деяких європейських країн. 

Автором також встановлений зв’язок між «маршами життя» та ностальгічним 

туризмом, розкрита роль Держави Ізраїль в їх організації, здійснена спроба визначити 

мотивацію учасників цих комеморативних заходів. 

Ключові слова: Голокост, «марші життя», місця пам’яті, політика пам’яті. 

 

Синчук Р. А. «Марши жизни» как коммеморативная практика. 

В статье исследованы «марши жизни» – особый вид коммеморативных 

мероприятий, которые проводятся преимущественно в странах Восточной Европы на 

территории бывших концлагерей, гетто или местах массовых расстрелов евреев 

нацистами. Такие марши приобрели значительную популярность в конце ХХ в. и 

сегодня являются неотъемлемой частью политики памяти Государства Израиль, а 

также некоторых европейских стран. 

Автором также установлена связь между «маршами жизни» и ностальгическим 

туризмом, раскрыта роль Государства Израиль в организации «маршей жизни», 

реализована попытка определить мотивацию участников этих коммеморативних 

мероприятий. 

Ключевые слова: Холокост, «марши жизни», места памяти, политика памяти. 

 

Sinchuk R. A. Marches of the Living as a commemorative event. 

The article deals with the Marches of the Living – a special kind of commemorative 

events, which are held mainly in Eastern Europe, on the territory of the former concentration 

camps, ghettos or places of mass executions of Jews by the Nazis. These marches have gained 

considerable popularity in the late twentieth century, and now they become an integral part of 

the memory policy of Israel and some European countries. 

The study of this phenomenon showed that the Marches of the Living arose thanks to the 

help and assistance of the government of the State of Israel, who saw in the marches the way 

to spread knowledge about the Holocaust. Due to the Marches of the Living tens of thousands 

of Jewish students, civil servants, thousands of tourists from other countries or even 

continents, learn the truth about the crimes of the Nazi regime, about the concentration 
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camps, mass murders of Jews. It is also worth mentioning the growth rate in the number of 

non-Jewish participants of the Marches of the Living. Every year more and more visitors from 

different states come to Auschwitz. Quite often you can see the leaders of the European states 

on the marches. 

As we found out during the research, the Marches of the Living are constantly evolving, 

and if they once began as a Marches of the Living witnesses of the Holocaust, wanted to tell 

the younger generation of Jews the truth about the crimes of the Nazis, now the Marches of 

the Living became widely publicized commemorative event, attended by the presidents of 

different states, the hierarchy of the churches, dozens of media representatives. 

In addition, the article discusses the role of the places of memory (concentration camps, 

ghettos) in the emergence and popularization of the Marches of the Living. In particular, we 

are talking about the phenomenon of Auschwitz concentration camp, which became a place of 

death for a huge number of people. The atmosphere of the Marches of the Living at 

Auschwitz, without exaggeration, is special. Significant role in creating this atmosphere plays 

Auschwitz, with its barracks, crematory, memorial. The walls of the former concentration 

camp, soaked a huge pain sometimes affect participants of the marches significantly stronger, 

then the best speakers. 

Finally, the article also mentions the place of the Marches of the Living in the structure 

of tourist travels, their connection with nostalgic and event tourism.  

Key words: Holocaust, Marches of the Living, places of memory, politics of memory. 

 

Після завершення Другої світової війни колишні німецькі концтабори густою 

мережею вкривали землі Центральної та Східної Європи. Мільйони невинних жертв 

були фізично знищені за колючим дротом Освенцима, Майданека, Треблінки та 

багатьох інших таборів смерті. 

Проте ті, хто вижив, не забули про них. Вони не забули ані газових камер, ані смак 

хліба з домішками тирси, ані «маршів смерті» – жахливих походів в’язнів з одного 

концтабору до іншого наприкінці війни, які подекуди супроводжувалися загибеллю до 

90 % всіх в’язнів.  

Питання «маршів смерті» та їх місця в історії як євреїв, так і всієї Європи 

неодноразово піднімалося істориками. Зокрема, моторошні картини переміщення ледве 

живих в’язнів на значні відстані та наслідки таких походів висвітлені у працях 

Є. Бауера, Х. Фейн, Л. Купера, Р. Лернера, Дж. Портера, А. Вагнера. Також описи 

«маршів смерті» представлені на сторінках книги Х. Арендт «Банальність зла: Ейхман в 

Єрусалимі», де масові вбивства євреїв висвітлюються безпосередньо Адольфом 

Ейхманом – одним із головних організаторів і реалізаторів т. зв. остаточного 

розв’язання єврейського питання [1, c. 4]. 

Проте не тільки в книгах знайшла своє відображення пам’ять про ті страшні часи. 

Наприкінці ХХ ст. пам’ять про «марші смерті», що мали місце в 1944–1945 рр. на 

території нинішніх Польщі, Німеччини, а також країн Прибалтики, знайшла своє 

відображення і в унікальному культурному та соціальному явищі – «маршах життя», які 

нині об’єднують усіх, хто бажає вшанувати пам’ять жертв Голокосту. Десятки тисяч 

євреїв, німців, поляків, українців та представників багатьох інших національностей 

щороку беруть участь у вшануванні пам’яті невинно вбитих в’язнів нацистських 

концтаборів. Ці комеморативні заходи проводяться, як правило, в т. зв. місцях пам’яті – 

символічних об’єктах, з якими тісно пов’язані спогади жертв Голокосту. 

Власне, теорія місць пам’яті (мнемонічних місць) на початку ХХ ст. 

запропонована Морісом Хальбваксом. У 1978 р. цю теорію вдосконалив П’єр Нора, 

який замінив поняття «мнемонічні місця» на «місця пам’яті», залишивши незмінним 

сутність даного поняття. Згідно П. Нора, «місця пам’яті – місця, в яких суспільство 
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добровільно збирає ті спогади, які для нього є важливою і невід’ємною частиною свого 

індивідуального вигляду». Вчений вважав, що «місця пам’яті» покликані подолати 

розриви між історією та пам’яттю, що мало б повернути людині зв’язок з її минулим. 

При цьому найголовнішою функцією «місць пам’яті» дослідник визначав збереження 

пам’яті членів групи про певну подію [5, c. 52]. 

Сьогодні концепція «місць пам’яті» є надзвичайно поширеною, оскільки це 

поняття дозволяє влучно пояснити вплив пам’ятних місць на історичну пам’ять тієї чи 

іншої етнонаціональної спільноти. Зокрема, концепція «місць пам’яті» широко 

застосовується та розвивається в працях Б. Шенка, Я. та А. Ассманів, Х. Шульце. 

«Марші життя» в контексті етнонаціональної політики держав чи їхньої політики 

пам’яті науковцями до цього часу практично не досліджувалися. Проте матеріали, що 

висвітлюють їх перебіг, оприлюднені в друкованих ЗМІ та на електронних ресурсах як 

Ізраїлю, так і багатьох країн Європи. Останнім часом географія видань, які відображали 

перебіг «маршів життя», особливо поширилася. Це пояснюється тим, що ці заходи 

почали проводити не тільки в Польщі, але й у Німеччині, Литві, Україні, Угорщині, 

США. 

Метою даної розвідки є з’ясування сутності «маршів життя» як однієї з форм 

комеморативних практик, їхньої еволюції з часу виникнення, а також доведення 

гіпотези про те, що «марші життя» слід трактувати особливим підвидом ностальгічного 

туризму. Задля цього слід розв’язати такі завдання: розкрити роль Держави Ізраїль у 

виникненні та популяризації «маршів життя» як компонента її політики пам’яті; 

встановити їх місце в структурі туристичних мандрівок; розкрити сутність «маршів 

життя» та їх еволюцію, встановити мотивацію людей, що беруть у цих заходах. 

Трактування «маршів життя» особливим підвидом ностальгічного туризму 

спонукає передусім визначити сутність останнього.  

Він є одним із видів туризму, що набули особливої популярності в другій половині 

ХХ ст. Основний мотив таких мандрівок, як можна зрозуміти з самого терміну, – це 

ностальгія. Вона виражається в тузі за батьківщиною, рідною мовою, звичаями, 

традиціями, природою тощо. Також варто зазначити, що ностальгічний туризм у будь-

якій своїй іпостасі тісно пов’язаний з вибірковим зберіганням фрагментів історичної 

пам’яті соціальної групи, до якої належить турист, є своєрідною реконструкцією 

минулого. Таким чином, ностальгічні туристи часто повертаються не тільки на землі, з 

якими у них пов’язані спогади, але й туди, звідки їх депортували, де їх вбивали тощо [3, 

с. 67–68]. 

Ностальгічний туризм є досить широким поняттям, що об’єднує велику кількість 

різноманітних подорожей. За мотивацією ностальгічні туристичні мандрівки 

поділяються на поїздки на свою історичну батьківщину або на батьківщину своїх 

предків, зустрічі із родичами та близькими на історичній батьківщині, поїздки з метою 

відвідання кладовищ та поховань. 

Що ж стосується «маршів життя» та відвідин тих місць, де колись існували 

концтабори, то, враховуючи вищенаведену класифікацію за критерієм мотивації 

поїздок, такі подорожі слід зарахувати до третього виду ностальгічних турів. Адже 

йдеться про відвідання кладовищ і місць масових поховань. Щоправда, тут слід зробити 

деяке уточнення. Адже аналогів «маршів життя» як форми комеморативних практик не 

існує. Відтак відносити відвідування таких місць пам’яті до конкретного виду 

ностальгічного туризму потрібно дуже обережно. 

Справа в тому, що опису ностальгічних подорожей, у ході яких турист відвідує 

могили сотень тисяч людей, які можуть не мати жодного стосунку до нього, не існує. 

Одна справа, коли турист їде на могили своїх предків, колишніх знайомих, інша – коли 

число жертв досягає астрономічних величин. 
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Голокост та його місце в сучасному світі багато в чому унікальні, що наклало свій 

відбиток на «марші життя». Аналогів їм, фактично, не існує: адже, на відміну від тих 

подорожей туристів, які відвідують могили своїх предків, учасники названих походів 

здебільшого не мають безпосереднього зв’язку з тими, чий прах покоїться на 

територіях колишніх таборів смерті. 

До того ж, відвідування кладовищ є досить інтимною справою кожного етнофора; 

зазвичай воно не буває велелюдним, таким, у якому участь беруть представники 

політичних чи символічних еліт – практика, котра є характерною для «маршів життя». 

Фактично, останні є не тільки туристичними акціями, але й тими заходами, в яких 

ностальгічний туризм поєднується з подієвим. Це, власне, спонукає говорити про 

«марші життя» як про мандрівки, що об’єднують в собі кілька видів туризму.  

Зокрема, євреї, що приїздять на територію колишніх концтаборів, щоб подивитися 

на місце, де страждали вони самі або їхні батьки/рідні, є яскравими представниками 

ностальгічного туризму. Вони повернулися на місця, з якими пов’язані сторінки життя 

їх самих або їхніх предків, здійснюючи своєрідну реконструкцію минулого для самих 

себе. А це і є визначальною рисою ностальгічного туризму. 

У той же час ті подорожуючі, що не є членами цільової групи, яка стала жертвою 

геноциду, заінтриговані назвою «маршів життя» та їхньою популярністю в останні 

роки, приїздять у такі місця, керуючись іншими мотивами: беручи участь у «маршах 

життя», вони в такий спосіб демонструють свою емпатію до жертв, а водночас і 

політичну позицію – осуд злочинів нацистів часів Другої світової війни. А це вже є 

типовим для подієвих туристів – людей, що приїздять на конкретний масштабний 

комеморативний захід. 

Історія «маршів життя» розпочалася 1988 р., коли за ініціативи Міністерства освіти 

Держави Ізраїль околицями польського містечка Освенцим траурною ходою пройшли 

близько 14 тис. євреїв. Це була перша масова акція єврейства на теренах Східної Європи, яка 

була приурочена річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау радянською армією. 

Сам факт місця проведення першого «маршу життя» в Освенцимі спонукає 

осмислити питання його обрання тими, хто формує колективну пам’ять ізраїльтян про 

минувшину. Передусім звернемо увагу на проведення цілеспрямованого заходу, який 

мав за мету перетворити це монументальне місце в одне з тих, що стане символом 

зазнаної нацією кривди. 

Констатуючи цей факт, звернемо увагу на декілька аспектів. По-перше, Освенцим 

є тим місцем, котре дає підстави погодитися з тезою про унікальність Голокосту в 

інтерпретації ізраїльських учених: поруч із задумом нацистів знищити всіх євреїв 

Європи, масштабністю цього злочину – технологізація знищення жертв геноциду, що 

суттєво відрізняє методи вбивства в актуалізованих політичних конфліктах.  

По-друге, будь-яке із символічних місць, що функціонує сьогодні на місцях 

колишніх «фабрик смерті», суттєво відрізняється від інших монументальних місць. 

Адже перші зведені там, де (на відміну від тих могил, в яких покоїться прах «своїх» чи 

«чужих», що померли природною смертю) почивають останки десятків/сотень тисяч 

жертв. Отже, такі монументальні місця суттєво відрізняються від інших передусім за 

чисельністю тих, хто покоїться в конкретному місці.  

                                                 
Згідно суджень Шмуеля Роземана – одного із ідейних натхненників «маршів життя», – їх 

проведення є своєрідною відповіддю нацистам, які на цих же дорогах на початку 1945 р. 
провели сумнозвісний марш смерті, котрий призвів до загибелі тисяч безневинних в’язнів 

концтабору. Зауважимо, ті учасники маршів смерті, що пережили Голокост, схильні до 

використання назви «марші живих». Проте серед молодшого покоління ізраїльтян така назва 
не прижилася і використовується все рідше. 
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По-третє, такі монументальні місця, як Освенцим, зведено безпосередньо там, де 

відбувалися злочини проти людства. Таким чином, у колективній пам’яті вони 

функціонують як своєрідне представлення топографії кривди, зазнаної «своїми». 

Уявлення про безпосередній зв’язок поміж тими, хто загинув у час війни, і їхніми 

нащадками бачиться нам механізмом комунікації поміж поколіннями, ширше ж – 

«своїми», на яку звертав увагу Б. Андерсон у праці «Уявлені спільноти». Різниця 

полягає в тому, що цей вчений наголошував на неможливості представників однієї 

соціальної групи побачити всіх її представників, функціонування в їхній свідомості 

єдності з іншими представниками групи завдяки сповідуванню спільних культурних 

ресурсів; у нашому ж випадку ведемо мову про спробу застосування шевченківського 

«і мертвим, і живим, і ненародженим…»: йдеться про примордіальну єдність, відчуття 

належності до однієї групи поміж тими, хто загинув у час Голокосту, та їхніми 

нащадками. За таких умов відвідування монументальних місць євреями – це акт пам’яті 

нащадків вцілілих жертв Голокосту з тими, хто був знищений нацистами та їхніми 

посіпаками.  

Що важливо, каталізатором такого паломництва – відвідування теренів, де колись 

функціонували «фабрики смерті» – є сам факт уявлення/розуміння спорідненості, 

єдності; ширше ж – пам’яті. Прибуття ж в Освенцим, Собібор чи інше символічне 

місце, молитва тощо в складі організованої групи перетворюється на комеморативу 

практику. Вона, в свою чергу, є, згідно наукового інструментарію П. Нора, формою 

активної пам’яті [5, c. 188]. 

Для євреїв як нації, що пережила один із найстрашніших геноцидів в історії, 

одними з місць пам’яті є колишні концтабори та гетто. В колишніх концентраційних 

таборах, на місцях масових розстрілів періоду Голокосту «сходяться» спогади 

мільйонів євреїв. При цьому будівлі, збережена архітектура гетто, меморіали та 

пам’ятники є елементами офіційної історії, яка в цих місцях тісно переплітається із 

пам’яттю поколінь. Це й робить колишні концтабори чи гетто класичними «місцями 

пам’яті», як їх визначав сам П. Нора. 

Основна ідея «маршів життя», що проводяться в таких місцях пам’яті, – не дати 

людству забути про Голокост та його жахи. «Марші життя» є особливими 

комеморативними заходами: адже тут пам’ять тих, хто здійснює «паломництво», 

поєднується з пам’яттю самого місця. А. Ассман описує подібне явище так: «Місце 

саме може бути суб’єктом, носієм спогадів, і часом, де це можливо, розширювати 

пам’ять так, що пам’ять місця значно виходить за межі людської пам’яті» [2, с. 317]. 

Керуючись такими судженнями, можна припустити, що людина, котра народилася 

через десятиліття після Голокосту, беручи участь у «маршах життя», має можливість 

зрозуміти цей геноцид краще, ніж будь-де в іншому місці: стіни бараків, залишки 

охоронних веж та обтягнутий колючим дротом двір розкаже не менше, аніж спікери, 

що беруть слово. Дослідження показали, що вплив тих комеморативних практик, які 

відбуваються в місцях пам’яті (гетто, концтаборах, урочищах), впливають на психіку 

індивідів значно ефективніше, ніж ті, що проводяться в інших місцях, котрі не 

пов’язані з історією Голокосту. 

Місця пам’яті, де відбуваються «марші життя», певною мірою відрізняються одне 

від одного. В одних випадках вони проводяться в концтаборах, де було закатовано 

сотні тисяч людей. Нерідко їхніх жертв піддавали т. зв. знищенню працею, згодом (чи в 

інших випадках – відразу) вбивали шляхом використання т. зв. циклону Б (т. зв. 

технологічна смерть).  

                                                 
Вони, напр., суттєво відрізняються від курганів пам’яті, котрі нерідко зводяться в місцях, 
що не мають безпосереднього зв’язку з тими чи іншими історичними подіями. 
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Водночас з часом «марші життя» почали проводити в тих місцях, де у час Другої 

світової війни проводилися марші смерті або масові вбивства євреїв. Зокрема, до таких 

місць належать Бабин Яр, Пальмнікен (Янтарне) та ін.  

Третій вид «місць пам’яті», де традиційно влаштовують «марші життя», – це місця 

розташування колишніх єврейських гетто часів війни. Тут також влаштовують марші; 

щоправда, такі марші в цілому менш велелюдні, ніж перші два види. Приміром, такі 

марші життя проходили в Даугавпілсі, Будапешті, деяких містах Німеччини. 

Географія проведення «маршів життя» є доволі широкою. Останніми роками вони 

проводилися в Польщі, Німеччині, околицях Будапешта, в Калінінграді, деяких містах 

України, Молдови, Литви, Латвії і навіть США. Метою таких заходів у державах 

Старого світу є нагадування європейцям про жахи Голокосту, заклик унеможливити 

його повторення, а також сприяння викоріненню антисемітизму. 

Особливістю «маршів життя», що проходять поза межами Освенцима, є те, що 

вони зініційовані не ізраїльською владою, а самими європейцями або ж єврейськими 

організаціями Європи. Напр., серія «маршів життя», що проходили на теренах України 

з 4 по 10 серпня 2010 р., була задумана та втілена в життя німецькими активістами на 

чолі з Йобстом Біттнером та Ютою Цаксар, що діяли від імені Церкви Євангельських 

християн-баптистів.  

Євангельські християни-баптисти також організували «марші життя» в Литві 

(вперше відбувся 2009 р.) та Молдові (2010 р.). В обох країнах на вулиці міст вийшли 

тисячі молодих людей, які в супроводі свідків Голокосту вшанували пам’ять загиблих 

[6]. 

«Марші життя», що проводилися в 2011 р. в різних куточках Білорусі і в яких 

брали участь чимало євреїв як з Ізраїлю, так і місцевих мешканців, були організовані 

благодійною єврейською організацією «Покоління нащадків тих, хто пережив 

Катастрофу». Учасники білоруського «маршу життя» пройшли урочищем Стоневичі, де 

1942 р. було закатовано 2524 євреї, і таким чином було майже знищене містечко Ів’є. 

Також євреї та всі небайдужі пройшли вулицями найбільших міст Білорусі – Мінська, 

Вітебська, Гродно [7]. 

Отже, поряд з «маршем життя», який проводять євреї, існують й інші, які 

здійснюють нащадки тих, хто знищував євреїв. І тому смислове навантаження цих 

маршів кардинально відрізняється одне від одного: якщо в першому випадку євреї 

згадують Шоа і вшановують пам’ять закатованих предків, то у випадку з маршами 

європейців це швидше інструмент покаяння.  

Проте в цілому наймасштабніший та найвідоміший «марш життя», як вже 

згадувалось, відбувається в Освенцимі. У 1996 р. він набув статусу міжнародного та 

щорічного; участь у ньому почали брати лідери як Ізраїлю, так і деяких європейських 

держав. Проводиться «марш життя» в Освенцимі 27 дня місяця Нісан (кінець квітня – 

початок травня), в День пам’яті жертв Голокосту (Йом-а-Шоа) [10]. 

Саме сюди щороку приїздять тисячі організовано привезених студентів, учнів 

ізраїльських навчальних закладів; саме сюди щороку прилітають лідери Держави 

Ізраїль та європейських країн. Кількість учасників «маршу життя» в Освенцимі просто 

вражає: в середньому за кілька днів дорогою смерті з Аушвіца до Біркенау проходять 

біля 10–15 тис. чол., а в 2005 р., коли людство відзначало 60-річчя звільнення 

Освенцима, «маршем життя» пройшли біля 30 тис. людей. 

Дорогою смерті в різні роки проходили президент Польщі Александр 

Квасневський, президент Угорщини Януш Адер, президенти Ізраїлю Шимон Перес, 

Моше Кацав, прем’єри Аріель Шарон та Беньямін Нетаньяху. В середньому на кожен 

«марш життя» приїздять делегації з 10–12 держав. Зокрема, в 2009 р. на цьому заході 

були присутні офіційні делегації зі США, Австралії, Канади, Франції, Греції, деяких 
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країн колишнього соцтабору. Бували на «марші життя» і офіційні представники 

арабського світу, як-от Марокко. 

Окрім представників церковної та світської влади, до Освенцима щороку 

приїжджає потужна делегація ЦАХАЛу та єврейської поліції. Її в різні роки очолювали 

керівники генштабу, поліції, навіть, міністри оборони Ізраїлю. Так, на 22-му марші 

життя був присутнім Бені Ганц – начальник генштабу ЦАХАЛу. Серед іншого, 

військовий сказав: «ЦАХАЛ захистить євреїв, а, отже, Голокост більше ніколи не 

повториться» [8]. 

У переважній більшості випадків «марші життя» в Освенцимі проходять за 

заздалегідь складеним сценарієм. Всі виступаючі діляться на дві категорії: перша – 

свідки і жертви Голокосту, котрі розповідають молодому поколінню про те, що їм 

довелось пережити, друга – політики та громадські діячі, які закликають не допустити 

повторення Голокосту.  

Раніше, коли «марші життя» в Освенцимі тільки зароджувалися, в програму 

входили хода з Аушвіца до Біркенау, протягом якої люди мовчки йшли тією самою 

дорогою, якої йшли на вірну смерть в’язні, а також імпровізований мітинг, на якому 

виступали жертви Голокосту і рабини. Політичних месиджів на «маршах» не могло 

бути, адже спершу політики не брали участь у цих заходах. 

Все змінилось згодом, ближче до кінця 90-х. Саме тоді для бажаючих відвідати 

«марш життя» стали проводити також ознайомчі екскурсії варшавським гетто, 

розширили музей в Освенцимі, а численні імениті гості дуже швидко привабили на 

захід журналістів. «Марші життя» почали висвітлюватися в пресі; вони набули 

популярності, а, отже, зросла й кількість їх учасників. В основному більше стало 

неєвреїв, які до того часу досить інертно ставились до «маршів життя», вважаючи їх 

виключно єврейською ініціативою. 

У 2009 р. відбулася знакова подія для «маршів життя»: вперше кількість 

неєврейських учасників маршу в Освенцимі перевищила кількість євреїв. Захід, що в 

1988 р. планувався ізраїльськими чиновниками як вшанування євреями пам’яті предків, 

закатованих в концтаборах, перетворився на величезну комеморативну подію, в якій 

беруть участь представники десятків націй.  

Головні урочистості в час «маршів життя» проходять на території комплексу 

таборів Біркенау. Саме там розташовується пам’ятник жертвам Голокосту, біля якого 

політики, рабини та свідки Шоа виголошують свої промови.  

Із останніх нововведень на «маршах життя» варто відзначити монотонне 

зачитування імен та прізвищ закатованих в Освенцимі в’язнів, яке продовжується 

протягом всього дня. Учасники «маршів» слухають ці прізвища з десятої ранку до 

шостої вечора: в час ходи та в час відпочинку, прізвища лунають у час загальних 

молитов, у час промов можновладців. 

На другий день після «маршу життя» урочистості продовжуються, але вже не в 

Освенцимі, а в самому Ізраїлі, де в цей день відзначають День Незалежності [11]. 

Мотивація організації та проведення «маршів життя» Ізраїлем – прагнення 

зберегти пам’ять про Голокост, пропаганда його суспільно-політичних уроків. До того 

ж, ізраїльське суспільство після Другої світової війни було постгеноцидним. Тобто 

таким, згідно визначення Д. Мейса, що є хворим, в якому люди не усвідомлюють того, 

що було здійснено, повною мірою [4]. 

«Марші життя» – це один із найпотужніших комеморативних заходів, на яких 

євреї розповідають про Шоа, застерігають світ від його повторення і, водночас, 

виховують молоде покоління, котре не боїться висловити вголос те, що болить. Так 

єврейське суспільство оздоровлюється і, вшановуючи жертв Голокосту, водночас 

звільняється від його важкої спадщини.  
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При цьому, якщо мотивація євреїв практично не змінилась з 1988 р., то європейці 

беруть участь у «маршах життя», в першу чергу, щоб покаятися за вчинки своїх 

предків. Замовчувати Голокост стає неприйнятним у сучасній Європі, і саме це змусило 

Ангелу Меркель в 2009 р. стати першим німецьким канцлером, що відвідав колишній 

концтабір, ушанувавши в такий спосіб пам’ять закатованих там євреїв [9]. 

Отже, «марші життя» є особливим видом туристичних мандрівок, у яких 

поєднуються риси ностальгічного та подієвого туризму. З однієї сторони, групи 

ізраїльтян у такий спосіб вшановують могили своїх предків, з іншої – є учасниками 

потужного комеморативного заходу. При цьому варто завважити, що частка подієвих 

туристів останнім часом стабільно зростає, як зростає і число неєврейських учасників 

«маршів життя». 

Останні проводяться по всій Європі, проте для всіх них без винятку типовими є 

деякі спільні риси. Перша – вони проводяться в «місцях пам’яті». Як правило, такими 

«місцями пам’яті» є колишні концтабори, а також місця масових вбивств євреїв. 

Друга – «марші життя» проводяться за активного сприяння Держави Ізраїль та її уряду. 

В деяких випадках Ізраїль допомагає організаторам «маршів», в інших – сам виступає 

організатором. Наприклад, найпотужніший «марш життя», що кожного року 

проводиться в Освенцимі, організовується Міністерством освіти Ізраїлю. Третя спільна 

риса «маршів життя» полягає в тому, що вони не є винятково єврейськими акціями. 

Насправді це комеморативні заходи, в яких беруть участь представники різних 

національностей, політичні лідери різних держав.  

Будь-яка ізраїльська влада активно допомагає в організації «маршів життя», адже 

ці комеморативні заходи дозволяють розповісти громадськості правду про Голокост. 

Політика пам’яті, що проводиться Державою Ізраїль, спрямована на те, щоб говорити 

про Голокост, досліджувати його та досягти офіційного засудження геноциду євреїв 

якомога більшою кількістю держав світу. У цьому сенсі «марші життя» є надзвичайно 

ефективним знаряддям реалізації політики пам’яті.  

Дорога з Освенцима до Біркенау, яка колись була місцем смерті тисяч євреїв, 

тепер завдяки «маршам життя» отримала нове символічне значення. Якщо раніше це 

була дорога смерті жертв геноциду, то для нового покоління ізраїльтян та європейців 

це, в першу чергу, дорога, де померла людяність. Катастрофа одного народу стала 

катастрофою всіх без винятку. Визнання цього факту визначає найбільше досягнення 

«маршів життя».  
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КОНЦЕПТ ПАМ’ЯТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ 

ЕТНОРЕГІОНАЛЬНОГО СЕПАРАТИЗМУ  

(НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО ТІРОЛЮ) 

 

Зацікавлення феноменом «пам’ять» помітно зросло впродовж останніх 

десятиліть. Аналітики стверджують, що майбутнє держави багато в чому залежить 

від інтерпретації минулого. Станом на сьогодні це питання виявилося особливо 

актуальним, що спричинено безпрецедентними спалахами етнорегіональних 

сепаратистських рухів у країнах ЄС, які досі вважалися зразками усталеної 

демократії та верховенства права. Істотну роль у розгортанні подібних процесів 

відіграють саме історична пам’ять, культурні, мовні та інші відмінності.  

Ключові слова: політика пам’яті, Південний Тіроль, сепаратизм, ідентичність. 

 

Юськив Х. В. Концепт памяти как инструмент активизации этнорегионального 

сепаратизма (на примере Южного Тироля). 

Заинтересованность феноменом «память» заметно возросла за последние 

десятилетия. Аналитики утверждают, что будущее государства во многом зависит от 

интерпретации прошлого. На сегодня данный вопрос оказалось особенно актуальным, что 

вызвано беспрецедентными вспышками этнорегиональных сепаратистских движений в 

странах ЕС, которые до сих пор считались образцами устойчивой демократии и 

верховенства права. Существенную роль в разворачивании подобных процессов играют 

именно историческая память, культурные, языковые и другие различия. 

Ключевые слова: политика памяти, Южный Тироль, сепаратизм, идентичность. 

 

Yuskiv Сh. V. Concept of memory as an instrument for etnoregional separatism 

activization (example of South Tyrol). 

The choice of the proposed research is caused by the necessity to analyze the issue of the 

memory of past nation as one of the main instrument of etnoregional identity and separatism 

implementation. At the same time memory model on various historical events can cause conflicts 

within societies (e. g. between supporters of Franco and Republicans in Spain) and tension in 

international relations (contradictory in interpretation of history between France and Algeria). 

The purpose of this article is to explore the conceptual basis of understanding of the 

concepts of politics of memory and separatism, to analyze and characterize the use of the 

concept of memory as a mechanism of activation of separatist movements in etnoregional 

level focusing on the history of the South Tyrol region. 
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An interest in the phenomenon of memory has substantially increased in recent decades. 

The future of the country is largely depends on the interpretation of the past. For today, this 

issue appeared particularly urgent, that is caused by unprecedented outbreaks of etnoregional 

separatist movements in the EU, which are still regarded as examples of sustainable 

democracy and supremacy of law. 

History politics, or politics of memory, is a relatively new term, although the 

phenomenon is very old. At all times and in all countries different social forces have sought to 

impose their compatriots an understanding of the past. As the «artificial» memory has 

intensified in XIX–XX centuries, the role of the politics of memory has grew. Since the 

beginning of the XXIth century the geography of separatist movements and disintegration 

processes embraced the EU, thereby threatening their integrity and sovereignty. Concept of 

memory can serve as one of the reasons of activation, amplification and explanation of 

certain regions secession. Separatism always was one of the most difficult, the most critical 

and most urgent international problems.  

Key words: politics of memory, South Tyrol, separatism, identity. 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Вибір теми статті зумовлений 

потребою аналізу питання пам’яті про минуле народу як одного з основних 

інструментів реалізації етнорегіональної ідентичності та сепаратизму. При цьому різні 

моделі пам’яті щодо історичних подій стають причиною як конфліктів всередині 

суспільств (наприклад, між прихильниками Франко і республіканцями в Іспанії), так і 

напруги у міжнародних відносинах (суперечності щодо трактування історії між 

Францією та Алжиром). 

Аналіз попередніх досліджень. Питання використання концепту пам’яті як 

інструменту активізації етнорегіонального сепаратизму в своїх працях досліджують як 

закордонні (Ж. Бертран, Ж. Мінк, П. Нора та ін.), так і вітчизняні (Я. Грицак, 

Н. Копосов, С. Махун, Х. Федорів та ін.) автори. 

Метою пропонованої статті є історико-політологічний аналіз використання інструментів 

політики пам’яті в процесі активізації сепаратизму на прикладі окремого регіону. 

Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити наступні дослідницькі 

питання: 

- дослідити концептуальні основи розуміння понять «політика пам’яті» та 

«сепаратизм»;  

- проаналізувати використання концепту пам’яті в політичній діяльності; 

- охарактеризувати роль феноменів пам’яті як механізму активізації сепаратистських 

рухів на етнорегіональному рівні на прикладі історії регіону Південний Тіроль. 

Виклад основного матеріалу. Історична політика, чи політика пам’яті – термін 

порівняно новий, хоча явище це дуже старе. У міру посилення «штучної» пам’яті в 

XIX–XX ст. роль політики пам’яті зростала. Посилювався і її усвідомлений, 

систематичний характер [5]. Останнім часом зацікавлення феноменом «пам’ять» 

помітно зросло, адже майбутнє держави багато в чому залежить від інтерпретації 

минулого [15, с. 240].  

Підйом історичної пам’яті, криміналізація та віктимізація минулого повсюдно 

сприяли перетворенню «національного роману» на кримінальну хроніку. «Історія – 

лише довга низка злочинів проти людяності», – резюмував таке ставлення П. Нора. 

Революційний терор і громадянські війни, колоніальні завоювання і работоргівля, 

світові війни, тоталітарні режими та співпраця з ними – такий далеко не повний список 

тем, які висунула на перший план демократична критика національної історії [5]. 

Як зауважує автор концепції «місць пам’яті» П. Нора, ми живемо в епоху 

всесвітнього свята пам’яті. В останні двадцять років усі країни пережили глибоку зміну 
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традиційного ставлення до минулого, що пов’язано з тим, що можна назвати 

«демократизацією» історії – потужним рухом звільнення народів, етносів, груп і навіть 

окремих особистостей в сучасному світі, швидке виникнення різних форм пам’яті 

меншин, для яких відвоювання власного минулого є необхідною складовою 

утвердження власної ідентичності [10]. 

Таким чином, зважаючи на вищесказане, концепт пам’яті може слугувати однією з 

причин активізації, посилення та пояснення сепаратизму певних регіонів. Однією із 

найскладніших, найгостріших та найактуальніших проблем міжнародних відносин 

завжди був і є сепаратизм [9].  

Сьогодні під терміном «сепаратизм» розуміють рух за територіальне 

відокремлення частини держави з метою створення нового державного утворення або 

надання певній частині держави автономного статусу за національними, мовними, 

релігійними ознаками [4]. 

Сепаратизм можна порівняти з хворобою, яка здатна вразити будь-яку державу. В 

реальності абсолютно моноетнічних країн не існує. У другій половині ХХ – початку 

ХХІ ст. світ зіштовхнувся зі зростанням кількості етнічних конфліктів у 

багатонаціональних державах і пов’язаними з ними сепаратистськими тенденціями. 

Цьому існує багато причин, одна з яких – особливості розвитку розуміння прав народів 

і того, що є державою. Можна стверджувати, що сьогодні ми є свідками початку 

процесу руйнування старих уявлень про державне будівництво, процесу консолідації 

великих етносів у Західній Європі, поширення позицій ліберальної демократії. 

Відбулося поширення уявлень про те, що сецесія та створення власної держави – ледь 

не єдино можливий спосіб реалізації правом «права на самовизначення» [11, c. 152]. 

У залежності від сфери прояву сепаратистських тенденцій можна виділити 

економічний, правовий та ідеологічний сепаратизм. Складовими економічного 

сепаратизму є намагання регіону вийти із загальнодержавної економічної системи, 

розірвати господарські зв’язки. Правовий сепаратизм полягає у встановленні і 

використанні в регіоні системи правових норм, які спеціально не узгоджуються із 

загальнодержавними нормами. Ідеологічний сепаратизм виражається в пропаганді 

пріоритету регіональних інтересів і цінностей над загальнодержавними, формулюванні 

і поширенні «місцевої» ідеології, яка базується на запереченні загальнодержавної 

громадської єдності [16, с. 184]. 

Вітчизняним дослідником М. Басарабом запропоновано авторське трактування 

етнічного сепаратизму – це політичний процес, що розгортається в національній державі й 

зумовлений кризою її проекту майбутнього; суб’єктом етнічного сепаратизму є певний 

етнос, що прагне до задоволення власних політичних, економічних, культурних та інших 

інтересів шляхом реалізації власного права на політичний суверенітет [1, с. 6].  

На думку вітчизняного дослідника Б. Бернадського, іредентизм – це різновид 

національних рухів, що виступають за відокремлення певної території з метою її 

подальшого приєднання до сусідньої держави [2, с. 96]. 

З початком XXI ст. географія сепаратистських рухів та дезінтеграційних процесів 

охопила країни ЄС, замахнувшись цим самим на їхню цілісність і суверенітет. Яскравим 

прикладом сепаратизму можуть слугувати масові протести та заклики щодо проголошення 

незалежності або ж надання прав на широку автономію населенню [14, c. 174]. 

Історія Південного Тіролю в ХХ ст. – це історія про боротьбу за отримання 

автономії південними тірольцями, які становлять сьогодні близько 72 % місцевого 

населення (і лише 0,5 % населення Італії). Ця боротьба декілька разів набирала 

насильницького характеру, проте уроки, винесені з неї щодо питань самобутності, мови 

і самовизначення, зробили історію Південного Тіролю повчальною в пошуку рішень 

проблем в інших районах Європи з культурно розділеними спільнотами [15].  
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Бомби, теракти – принципово без жертв, у відповідь – тортури інсургентів, після 

чого в помсту вбивства поліцейських. Майже сто років австрійці по духу живуть у 

складі країни, яка вважає їх людьми другого сорту [13]. 

Південний Тіроль – це північна частина Італії, що включає область Больцано-

Боцен і входить до складу автономного регіону Трентіно-Альто-Адідже / Південний 

Тіроль. Південний Тіроль – це один з найрозвиненіших регіонів Італії [12]. ЄС уявляє 

Тіроль як суцільний єврорегіон, який включає як австрійську, так і італійську його 

частини [3]. Сьогодні Південний Тіроль офіційно носить статус автономної провінції 

Больцано-Боцен області Трентіно-Альто-Адідже Італії. З півмільйона населення німці 

та ладини становлять 70 % жителів, італо мовні – 23 % [13]. 

Наприкінці Першої світової війни Італія зажадала від Австрії не тільки італійський 

Тренто, але і ту частини австрійської коронної землі Тіроль, що лежить на південь від 

перевалу Бреннер, де 86 % населення було німецькомовне, 4 % – ладиномовне, 3 % – 

італомовне [17]. Внаслідок підписання Сен-Жерменської мирної угоди 1919 р. провінції 

Трентіно і Больцано відійшли від Австрії до Італії [12]. Таким чином, мрія 

італомовного населення Трентіно здійснилася, і водночас німецькомовні південні 

тирольці втратили право на власне самовизначення. Міжнаціональний конфлікт, 

замість того, щоб дійти до завершення, продовжував загострюватися [4]. Ідеолог 

націоналізму, а потім і фашизму Е. Толомей розвинув ціле вчення про «італо-тіроль», 

яке було сповнене шовінізмом до німців. 

Італійське панування принесло в Південний Тіроль зниження рівня життя, 

зубожіння та занепад комунальних структур. Ера Дуче, яка прийшла в 1922 р., була 

днями скорботи. Фашистський уряд на чолі з Беніто Муссоліні проводив політику 

«італізації» Південного Тіролю. Загони влаштовували німецькі погроми, зазвичай з 

десятками поранених, бували й вбивства, здійснювалось масове переселення 

італійських колоністів у міста. Німецька топоніміка була офіційно замінена на 

«латинську», а німецька мова заборонена в офіційних установах. Незгодних 

відправляли в фашистські табори смерті – Рабська і Молатскій [13]. Німецькомовне 

населення було змушене багато сфер свого культурного життя в буквальному розумінні 

перевести в підпілля. Добровольці організовували нелегальні – їх називали 

«катакомбні» – німецькі школи [12].  

Дивно те, що А. Гітлер, який був уродженим австрійцем, заради укладення союзу з 

Муссоліні вирішив поступитися правами своїх одноплемінників [6]. Гітлер і Муссоліні 

уклали угоду в 1939 р., у якій передбачалося, що етнічні німці повинні отримати 

німецьке громадянство і переселитися в Крим, на південь Польщі або на південь 

Австрії у провінції Штирія і Каринтія. Єдиною альтернативою було зберегти італійське 

громадянство і в той же час відмовитися від своєї німецької ідентичності [19].  

1939 р. був оголошений плебісцит про виселення тірольських німців. У результаті 

75 тис. тірольських німців емігрували в нацистську Німеччину. Муссоліні переселив у 

Південний Тіроль десятки тисяч італійців [7, c. 3]. 

До кінця Другої світової війни їхнє становище не змінювалося на краще, оскільки 

уряд планував заселити землі італійцями. Згодом через підписання угоди з Австрією їм 

було надано право на використання німецької мови в усіх сферах життя. До складу 

Австрії при цьому провінція не повернулася [19]. 

Після краху фашизму в 1943 р. «антифашистський» уряд опублікував «Італійський 

маніфест», обіцяючи право на самовизначення народам. Але Рим швидко забув про це 

після ліквідації союзниками Третього Рейху і продовжив політику фашистів. У 1945 р. 

виникла впливова буржуазно-консервативна «Народна партія Південного Тіролю», з 

якої на політичну арену вийшов «Комітет за звільнення Південного Тіролю» Зеппа 

Кершбаумера, який поставив мету: терактами проти інфраструктури Італії звернути 
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увагу ООН на дискримінацію німців, водночас принципово відмовився від акцій, які 

загрожували людськими жертвами [13]. 

До літа 1946 р. було домовлено, що з політичних причин Італія повинна зберегти 

Південний Тіроль. На мирній конференції, що відбулася в Парижі в 1946–1947 рр., 

союзники наполягали на автономії Південного Тіролю. 5 вересня 1946 р. прем’єр-міністр і 

глава МЗС Італії Альчіде де Гаспері та міністр закордонних справ Австрії Карл Грубер 

підписали угоду, за якою край залишився у складі Італії з наданням йому досить широкої 

культурної автономії [17]. Але Австрія як держава, що «протегувала меншині», відразу ж 

наштовхнулася на протидію Італії, яка доволі вільно тлумачила формулювання угоди (не 

договору, Відень так і не відмовився від претензій на Південний Тіроль). 

У цій патовій ситуації «Комітет визволення Південного Тіролю» посилив тиск на 

італійський уряд. Почалися акції саботажу, 12 липня 1961 р. були підірвані 34 опори 

ліній електропередач. Було знеструмлено весь регіон. Через місяць іредентисти знову 

провели серію вибухів на ЛЕП. Цього разу знеструмленим виявився весь промисловий 

район на півночі Італії (Турин, Мілан), зупинилися міжнародні поїзди, були 

паралізовані аеропорти. Італія ввела на територію краю підрозділи армії та поліції, але 

водночас зазнала широкомасштабного тиску – про південнотірольську проблему 

дізналися в усьому світі. 

1972 р. прийняли статут автономії, у якому було реально прописано захист мовних 

меншин, крім того, провінція Боцен/Больцано отримувала внутрішню автономію у 

складі «двоєдиного» регіону. У 1983 р. підписано угоду про створення парламенту 

регіону Трентіно – Південний Тіроль. У 1992-му Австрія заявила, що в неї немає 

претензій до Італії з проблеми Південного Тіролю. Нарешті, 2001 р. Південний Тіроль 

отримав статус окремої німецькомовної провінції на півночі Італії [7]. 

Зрештою прийняті рішення сприяли більш чіткому й детальному регулюванню 

кожного сектору етнічного, політичного і культурного життя Південного Тіролю на 

різних рівнях – від найзагальнішого до кожної окремої норми. Настільки ж чітко статут 

визначив контрольні заходи, що повинні бути застосовані у випадку порушення однією 

зі сторін тих правил, які регулюють міжетнічні відносини в кожній з відповідних сфер. 

Завдяки цьому ситуація в Південному Тіролі стала характеризуватися надійною 

правовою захищеністю всіх жителів провінції – як етнічних німців, так і італійців. 

Статут був покликаний встановити баланс між двома чинниками: з одного боку – 

прагненням німецької етнічної меншості в Італії до незалежності, а з іншого – тією 

історичною реальністю, коли обидві етнічні групи опинилися в єдиному політичному, 

культурному утворенні. У принциповому плані механізми розв’язання конфлікту 

стосувалися двох аспектів: по-перше, відносин між самою провінцією Больцано та 

італійською державою; по-друге, відносин між німецько- та італійськомовною групами, 

що проживають на території провінції. 

Статут містив подальші механізми розв’язання можливих конфліктів між двома 

рівнями влади. До речі, незважаючи на досягнутий рівень правової регуляції, конфлікти 

щодо компетенційних рамок можуть виникати і сьогодні. Це відбувається, серед усього 

іншого, через прагнення центрального уряду в Римі дедалі жорсткіше спрямовувати та 

регулювати діяльність регіонів зі спеціальним статусом «у тім, що стосується проблем 

загальнонаціонального характеру» (дефініція, яка фактично наділяє центральний уряд 

широкими додатковими можливостями вигідного для себе тлумачення правових норм) [8]. 

Таким чином, ранній період італійського панування над німецькомовним 

Південним Тіролем задає тон для більшої частини двадцятого століття: з’явилися різні 

спроби «італізації» населення через силу. Німецькомовні тірольці стали жертвами 

італійської політики і залишалися такими протягом тривалого часу, що пояснює, чому 

велика частина літератури з цього питання протягом ХХ ст. платить дань «дискурсу 
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жертви» Південного Тіролю незважаючи на те, як принципово змінилася роль 

Південного Тіролю на початку ХХІ ст. З 1980 р. Південний Тіроль залишив свій статус 

потерпілого і став економічною і політичною силою регіонального значення в області 

Альп і в Європейському концерні регіонів [18]. 

Сьогодні можна сказати, що більшість німецькомовних тірольців (80 %) і навіть 

17,7 % місцевих італійців ототожнюють себе передусім із Південним Тіролем, а не з 

Тіролем загалом, Австрією або Італією. Вони поставили перед собою мету досягти, в 

основному мирним шляхом, громадянської рівності в Італії. І перемогли в непростій 

боротьбі з асиміляторською політикою центрального уряду в роки фашизму, яка 

набирала крайніх форм [7, c. 3]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, на основі проведеного 

дослідження можемо стверджувати, що сьогодні можна за досить короткий час створити 

нові цінності та переконливі умови – політична історія була саме такою, а не інакшою. 

Минуле втрачає значення, проте майбутнє багато в чому залежить від інтерпретації 

минулого. Такий розрив історії – це наруга над пам’яттю, що врешті решт може спричинити 

повне її знищення. Сьогодні одним із інструментів збереження етнорегіонаьної ідентичності 

та активізації сепаратистських рухів є використання концепту «пам’яті», який часто 

проявляється через символізм, що дозволяло і дозволяє підтримувати свою культуру і 

боротися спільно за її визнання «центром». Яскравим прикладом цього є історія південних 

тірольців, які зберегли власну етнічну, культурну та конфесійну самоідентифікацію завдяки 

переданню із покоління в покоління історичної пам’яті про важку долю хранителів старої 

віри, репресії та утиски проти них. 
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СУЧАСНИЙ РОСІЙСЬКИЙ КІНЕМАТОГРАФ  

ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ ОФІЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ  

(НА ПРИКЛАДАХ ПОДІЙ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ) 

 

У статті зроблено аналіз російських кінематографічних творів про німецько-

радянську війну, визначено вплив на кінематограф офіційної політики пам’яті сучасної 

Росії через характеристику ідеологічних засад та механізмів формування цінностей 

та образів німецько-радянської війни у російському суспільстві.  

Ключові слова: кінематограф, історична пам’ять, державна політика пам’яті, 

німецько-радянська війна, Велика Вітчизняна війна. 
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Суховерская И. И. Современный русский кинематограф как представитель 

официальной политики памяти (на примерах событий немецко-советской войны). 

В статье сделан анализ российских кинематографических произведений о 

немецко-советской войне, определено влияние на кинематограф официальной политики 

памяти современной России через характеристику идеологических принципов и 

механизмов формирования ценностей и образов немецко-советской войны в 

российском обществе. 

Ключевые слова: кинематограф, историческая память, государственная 

политика памяти, немецко-советская война, Великая Отечественная война. 

 

Sukhoverska I. I. Contemporary Russian cinematography as the representative of the 

official politics of memory (on the example of the events of German-Soviet war). 

The paper analyses the Russian cinematographic works of the German-Soviet war in 

which war is a spectacle of deep meaning, which has a national and religious orientation. The 

article reveals the influence of cinematographic representations on the historical memory of 

society of German-Soviet war, the motives of the historical memory filtration by state and 

public organizations in cinematographic works under the influence of state traditions, taking 

into consideration the messianic significance of German-Soviet war in the social 

consciousness of the Russians. The paper highlights the impact on the film’s official policy 

through the memory of veterans who hold the framework of the politics of memory of the 

German-Soviet war. The paper ascertains the ideological means and mechanisms of values 

and images of the German-Soviet war in cinematographic works. The efficiency of their 

functioning in society is determined.  

Key words: cinematograph, historical memory, state politics of memory, German-Soviet 

war, Great Patriotic War. 

 

Сучасне російське суспільство функціонує в умовах складності і фрагментарності 

розвитку суспільно-політичної думки в епоху медіакультури, за яких невизначеність 

майбутнього примушує людей повертатися до минулого. Інформаційна глобалізація у 

Росії провокує проблему пошуку самоідентифікації та суспільної консолідації 

громадян, що актуалізує потребу переосмислення історії держави та її політики пам’яті. 

На шляху вирішення цієї проблеми значну роль відіграє кінематограф завдяки його 

безпосередньому впливу на емоційний та чуттєвий потенціал людини. Росіяни 

потребують створення нової системи цінностей, яка продовжувала б консолідовувати 

суспільство навколо важливих завдань державного будівництва та не заперечувала б 

попередній історичний канон. У зв’язку з цим кінематограф зазнає як схвальної оцінки, 

так і жорсткої критики з боку державної влади та контрольованих нею громадських 

організацій.  

Особливе зацікавлення у росіян викликають кінематографічні твори, присвячені 

подіям німецько-радянської війни. Тема війни залишається болючою для глядачів, бо 

останнім оплотом колективної месіанської свідомості радянських людей була 

причетність до загальної перемоги над німецьким нацизмом, який не зруйнували навіть 

шокуючі викриття злочинів радянського режиму. Німецько-радянська війна, яку у Росії 

прийнято називати Великою Вітчизняною війною, зафіксувалась у пам’яті народу як 

еталон справедливої народної війни. Саме тому перед правлячими колами стоїть 

складне завдання – зберегти цю месіанську пам’ять про війну.  

Кінематографічні твори сучасної Росії та вплив на них офіційної політики пам’яті 

є новим напрямом у сучасній науці. Складність, неоднозначність та суперечливість 

впливу кінематографічних творів про німецько-радянську війну на суспільне життя 

російських громадян стимулює дослідників до вивчення цієї проблематики в 
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історичних, політичних і соціологічних наукових студіях. Незважаючи на обговорення 

визначеної теми у фахових періодичних виданнях, аналіз сучасного російського 

кінематографу про події німецько-радянської війни представлений лише поодинокими 

публікаціями, що засвідчує недостатній фокус уваги науковців до цієї актуальної 

проблематики. Характеристиці російського кінематографу про воєнні події та впливу 

на нього державної політики пам’яті присвячені статті О. Аронсон [1], Л. Гудкова [7], 

А. Кудряшова [12], Ю. Лідерман [15], А. Усманової [25], Ю. Шабаліна [27], 

А. Щербенока [28]. Вказані статті мають загальний характер і не відображають таких 

важливих аспектів у вивченні російського кінематографу про німецько-радянську 

війну, як аналіз цінностей та образів війни у російському суспільстві, характеристика 

ідеологічних засад та механізмів створення кінематографічних творів, визначення 

впливу влади на історичну пам’ять у кіно. 

Мета статті – охарактеризувати російські кінематографічні твори про німецько-

радянську війну як дієвий засіб консолідації російського суспільства навколо складних 

реалій війни, визначити способи та механізми впливу офіційної влади на процес 

створення кінематографічної продукції.  

Джерельну базу дослідження представляють соціологічні дослідження, фільми та 

рецензії на них. Особливу увагу звернено на аналіз найбільш популярних серед росіян 

фільмів «А зорі тут тихі» [5], «Сволота» [2], «Штрафбат» [8], «Зірка» [9], «Брестська 

фортеця» [10], «Сімнадцять миттєвостей весни» [16], «Служу Радянському Союзу» [26] 

та інших. Чільне місце серед опрацювання кінорепрезентацій посідають документальні 

фільми, які ілюструють співпрацю наукових працівників, журналістів та митців, 

зокрема стосерійний документальний фільм «Друга світова. День за днем. Російська 

версія». 

Кінематограф серед різноманітних видів мистецтв має помітний вплив на 

свідомість людини. Взаємопов’язані технічні і психологічні компоненти кінематографу, 

діючи на глядача, пробуджують у ньому глибоку задоволеність та зацікавленість. Вміло 

використані можливості кінематографічного апарату дозволяють непомітно досягти 

наперед визначеного результату, звертаючись до несвідомості глядача, оскільки у 

кінематографі неможливо простежити ідеологію, бо вона – невидима через її 

конструкцію у незвичних засобах комунікації [23, c. 65]. Історична пам’ять в кіно 

виходить за рамки політики, звичайних людських відносин, елементарної етики. 

Кінематографічна ілюзія перекручує будь-які спогади, літературні твори, офіційні 

документи, акцентуючись на емоційному наповненні сюжету. При цьому наслідки такої 

вигадки мають політичний характер, оскільки вступають у риторику із стереотипами і 

традиціями, закладеними державою, що ілюструє відображення подій німецько-

радянської війни у сучасному російському кінематографі [7, c. 46]. 

Німецько-радянська війна у російському художньому кіно – це не просто 

видовище, а видовище глибокого смислу, яке має національне та релігійне 

спрямування. Важливими тут є мотиви аналізу та фільтрації історичної пам’яті у 

суспільному дискурсі під впливом державних традицій. Саме тому режисерам і 

сценаристам важко висвітлювати події німецько-радянської війни, пам’ять про яку і 

досі жива у суспільстві. Росіяни переконані, що лише ветерани та безпосередні 

учасники війни отримали право характеризувати воєнні будні та трактувати характер 

війни [1]. 

У Росії успішно функціонує аморфне та емоційно заряджене ідеологічне поле у 

художньому історичному кіно, де будь-яка чужа та неприйнятна думка загрожує 

стабільності національної ідентичності і викликає диспропорційно афективну реакцію у 

суспільстві, в якій ця чужа думка є частково власною. В означеній ситуації ідеалізована 

під радянський канон кінорепрезентація німецько-радянської війни відіграє важливу 
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терапевтичну роль, оскільки стабілізує і утверджує глядацьку віру у світле та героїчне 

минуле своєї Батьківщини [28]. Однак суспільство в Росії не завжди сприймає сучасні 

історичні фільми про події німецько-радянської війни, оскільки вони створюють 

враження, що війна є лише фоном для особистих конфліктів між героями і розвитку 

паралельного сюжету. Сюжетні лінії відсувають у тінь тему боротьби радянського 

багатонаціонального народу з німецькими загарбниками. Таке зображення воєнної 

дійсності негативно сприймається суспільством [12, c. 61]. Соціологічні дані 

ілюструють тенденцію, за якої фільми про події німецько-радянської війни, створені у 

Радянському Союзі, є найбільш популярними серед росіян. Резонанс в опитаних 

респондентів різної вікової категорії викликали фільми «А зорі тут тихі», «В бій ідуть 

лише старі»,  «Звільнення. Вогняна дуга», «Сімнадцять миттєвостей весни», «Зірка», 

«Вони боролись за Батьківщину». Опитані росіяни вказували, що вважають ці фільми 

найбільш правдивими та достовірними, бо вони зображують тогочасну дійсність без 

амурних пригод та без оцінки західних держав, які прагнуть зменшити роль 

радянського народу у перемозі над нацизмом [22]. 

Іншою є реакція глядачів на сучасні римейки радянських фільмів про німецько-

радянську війну, зокрема «А зорі тут тихі» [5] та «Зірка» [9], які отримали схвальну 

оцінку від кінокритиків і глядачів. Фільм «А зорі тут тихі» С. Ростоцького – це 

радянська кінематографічна картина, в якій не підкреслено «офіційну» експозицію 

владної ідеології. Фільм передає глядачам увесь трагізм воєнних лихоліть без пафосу, 

який притаманний схожим кінорепрезентаціям, присвяченим подіям німецько-

радянської війни. Історія війни, подана у цій стрічці, викликала захоплення не лише у 

російських глядачів, а й у зарубіжних критиків. Китайський режисер М. Вейнін у 

2005 р. зняв за мотивами цього фільму власний римейк, який транслювали на 

російському телебаченні. Російські глядачі позитивно оцінили китайську багатосерійну 

версію фільму, хоча й вважають стрічку С. Ростоцького більш достовірною і 

правдивою [3].  

Позитивне сприйняття фільму «А зорі тут тихі» зрозуміле. Водночас, дивним 

видається схвалення російськими глядачами фільму «Зірка» Н. Лебедєва, бо 

утверджений у фільмі образ війни виступає у якості позитивного гуманістично-

формуючого засобу багатонаціонального народу, в якому врахований національний 

колорит кожного з народів, зокрема території України та її пейзажний стереотип війни. 

Такі елементи пам’яті про війну не завжди сприймаються російським суспільством. 

Крім того, режисер майже повністю відступив від повісті «Зірка» Е. Козакевича, за 

мотивами якої знято фільм. Професійні кінокритики пояснюють успіх фільму 

осмисленням минулого на глибокому чуттєвому рівні та блискучою перевагою 

технологічних засобів, які спрямовуються на підсвідомість людей [9, c. 199]. Історики 

натомість простежують причину успіху фільму в еволюції історичної пам’яті росіян, 

що починає поступово відступати від протиріччя між репрезентацією радянського 

шляху безпосереднього притягання глядача у кінематографічну патріотичну і героїчну 

воєнну реальність та репрезентацією притягання глядача в адаптовану під радянський 

канон російську реальність у національному контексті [28].  

Специфіка російської пострадянської кінорепрезентації подій німецько-радянської 

війни – це результат ідеології влади та сформованої нею історичної пам’яті. Співпрацю 

кінематографу з ідеологією держави можна простежити у серіалі «Сімнадцять 

миттєвостей весни» (1976) [16]. У російському кінематографі виникла необхідність 

створити кольорову версію «найпопулярнішого радянського серіалу», що було 

зроблено у 2009 р. Очікування авторів кольорової версії були виправданими, бо серіал 

став популярним і його повторення відбулося за три місяці після прем’єри. 

Середньостатистичні глядачі, які не помітили історичних неточностей у серіалі, високо 
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оцінили фільм через його життєвість та реалістичність, а професійні історики 

критикували кінорепрезентацію за неточності в одязі офіцерів Червоної Армії, в 

територіальному розміщенні німецької розвідки та гестапо, в соціальному статусі 

деяких німецьких офіцерів та інших технічних деталях. Незважаючи на це, історики, 

політологи, журналісти вважають серіал «Сімнадцять миттєвостей весни» повчальним 

та змістовним, а вказані помилки авторів – незначними, які не викривлюють історичної 

правди про війну [24]. Лояльне ставлення до неточностей у серіалі з боку професіоналів 

пояснюється його ідеологічним наповненням, орієнтованим на державні традиції 

формування національної ідентичності, а саме криміналізацію та віктимізацію воєнної 

історії, а також націоналізацію та конфесіоналізацію пам’яті про війну. 

Історики, політологи та мистецтвознавці критично поставились до фільмів 

«Брестська фортеця» та «Зозуля». У цих фільмах правильно підібрана зброя, одяг 

офіцерів та солдатів, територіальне розміщення радянської і німецької розвідки та інші 

деталі, які відповідають періоду німецько-радянської війни. Однак ці фільми 

провокують значні ідеологічні протиріччя, які пов’язані зі ставленням цивільного 

населення та радянських солдатів до німецько-радянської війни, зображенням 

становища і сил Червоної Армії та особистостей її керівників.  

Режисер фільму «Брестська фортеця» І. Угольніков спровокував неоднозначну 

реакцію на фільм, оскільки глядачі перейнялися сюжетом, а історики та політологи 

були схвильовані його ідеологічним змістом. У фільмі слово «союзник» було вжито 

радянським керівництвом щодо Німеччини, а також репресовано одного з головних 

героїв майора Гаврилова, який виявив великий героїзм та відданість режимові в обороні 

фортеці, але не пройшов перевірки після звільнення з табору військовополонених. 

Окрім цього, режисер представив ворога абстрактною масою, яка блукає фортецею з 

невизначеним завданням, не врахував точки зору історії і тактики, в якій бої за 

Брестську фортецю не були незмістовним хаосом пожеж і вибухів, а справжньою 

запеклою боротьбою. Історики звинувачують автора фільму у тому, що він 

неправильно вказав дату підписання «Наказу № 1» (автор зазначив, що подія 

відбувалася 22 червня , а насправді – 24 червня 1941 р.) [10].  

У російському суспільному дискурсі можна простежити негативні та неоднозначні 

судження щодо сучасних кінематографічних творів про німецько-радянську війну у 

соціологічних опитуваннях. Напередодні Дня Перемоги на російському сайті 

«Sobesednik.ru» складено рейтинг п’яти фільмів на воєнну тематику, які визнали 

«брехливими». Російське суспільство не сприйняло фільми «Служу Радянському 

Союзу», «Ворог біля воріт», «Сволота», «Штрафбат», «Смерть шпигунам» через їхній 

ідеологічний зміст [18]. 

Фільм «Служу Радянському Союзу» О. Устюгова [25, c. 191] присвячений подіям, 

які відбувалися напередодні німецько-радянської війни, коли група політв’язнів знищує 

висаджений поруч з табором німецький десант. Вчинок, здійснений в’язнями, 

висвітлено режисерами у героїчних барвах. Враховуючи ці обставини, росіян обурив 

кінець фільму, згідно з яким чекісти страчують політв’язнів після їхнього повернення в 

табір. Ветерани вважають, що стрічка образлива за формою і змістом та очорнює 

пам’ять народу про війну. З метою зняття фільму з ефіру вони звернулися з листом до 

міністра культури В. Мединського [11]. У відповідь міністр культури звернувся до 

генерального директора телекомпанії НТВ з листом, у якому він попросив директора 

каналу врахувати думку ветеранів і не ганьбити пам’ять народу таким провокаційним 

фільмом [20]. Генеральний директор каналу В. Кулістіков здійснив показ фільму згідно 

з програмою і відповів на цей лист іронічним віршем [6], у якому підкреслив, що своїм 

листом В. Мединський посягнув на свободу слова у Росії, використовуючи стиль 

сталінської епохи [17].  
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Однак телеканалу НТВ довелось враховувати думку ветеранів щодо іншого фільму 

про війну. Картина режисера Ахіма фон Борриса «4 дні в травні» зазнала критики з 

боку організації ветеранів. У фільмі зображено події у Прибалтиці напередодні 

капітуляції нацистської Німеччини, коли підрозділ радянської армії залишився 

спостерігати за рухом ворога у притулку для дівчат-сиріт. За сюжетом майор Червоної 

Армії намагається зґвалтувати одну з вихованок притулку. Таке негативне зображення 

офіцера було засуджене ветеранами, і працівники каналу змушені були прислухатися 

до думки організації ветеранів, знявши фільм з ефіру [19].  

Фільм «Сволоти» О. Атанесяна [2] викликав неоднозначну реакцію суспільства. 

Багато політичних та громадських діячів звернули увагу громадськості на те, що автори 

фільму проектували радянський режим як «людоїдський», який кидає на смерть 

невинних дітей. Деякі історики з цього приводу висловили думку, що фільм принижує 

роль радянського народу у німецько-радянській війні. Найбільшої критики серед 

авторів ідеї зазнав В. Кунін, оскільки у рекламних кампаніях вказувалось, що фільм 

побудований на реальних подіях життя пілота-фронтовика і диверсанта В. Куніна, а ця 

сторінка його біографії виявилась вигадкою. В. Кунін зізнався у цьому після скандалу, 

який розгорівся навколо фільму. Конфлікт залагодив М. Швидкий, голова 

Федерального агентства з культури та кінематографії, який публічно вибачився перед 

глядачами [4]. 

Критика не оминула російський серіал «Штрафбат» М. Досталя [8], в якому 

відображена доля одного із штрафних батальйонів Червоної Армії під час німецько-

радянської війни. Суспільство схвально оцінило фільм, перейнявшись трагедією 

офіцерів. Політичні діячі та деякі ветерани навпаки засудили фільм за політичне та 

ідеологічне замовлення західних держав, яке покликане перекреслити заслуги перед 

вітчизною маршалів та офіцерів і возвеличити політв’язнів [18]. Історики схвально 

оцінили фільм. Свідченням цього є експертний висновок історика Б. Соколова, який 

критикував авторів серіалу за окремі неточності, але в цілому позитивно оцінив фільм: 

«Штрафбат – це модель всієї історії Росії в мініатюрі. І у фільмі правильно показано, 

що влада розглядала весь народ як гарматне м’ясо, і перемога була досягнута цими 

людьми, сильними і одночасно слабкими. Сильними, тому що боролися в нелюдських 

умовах, а слабкими, тому що допустили, щоб з ними так поводилися» [25]. 

Гостру реакцію ветеранів та влади на вказані фільми деякі російські політологи та 

соціологи пояснюють інформаційною операцією західних держав із переписування 

історії Другої світової війни, що є яскравим прикладом ідеологічної кампанії, 

спрямованої на створення стану депресії і безнадії у російському суспільстві. Велике 

значення у цьому аспекті надають документальному стосерійному серіалу «Друга 

світова. День за днем. Російська версія» В. Правдюка, в якому детально розглянуто 

події Другої світової війни. Мета кіно репрезентації – сконструювати російську модель 

бачення війни [4]. Початок фільму не викликав у суспільстві жодних негативних 

оцінок. Ветерани, політики, історики, журналісти відзначали, що такої кількості 

унікальних документальних кіноматеріалів росіянам ще не доводилось бачити. Однак, 

коли мова зайшла про німецько-радянську війну, погляди щодо фільму змінилися. 

Унікальний кіноматеріал почав іти у дисонансі з коментарями авторів проекту 

В. Правдюка і його помічників, які зовсім не визначалися російським баченням 

справедливої та народної війни. Історики і ветерани стверджували, що версія 

В. Правдюка побудована на антирадянщині, приниженні Червоної Армії, її командирів, 

воєначальників та покорі перед німецькою воєнною міццю, солдатами та 

воєначальниками, а також на захопленні економічною могутністю західних держав 

[13]. Публіцист та громадський діяч Ю. Шабалін, який детально зупинився на аналізі 

цього документального серіалу, навіть дозволив собі образити родину Правдюків за 
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їхнє українське коріння. Саме українським походженням він пояснює негативне 

сприйняття авторами серіалу особистостей Й. Сталіна, В. Молотова і Л. Кагановича, 

радянських солдатів, які у фільмі зображені з іронією і зневагою через їхні сумніви у 

правильності дій, перебільшення людських втрат та злагодженість німецької армії [27].  

Негативна реакція ветеранів та влади на документальні фільми є звичним і 

природним станом речей, оскільки документальні фільми базуються на власних 

судженнях їхніх авторів. Автори прагнуть зробити акценти на певних моментах, які, на 

їхню думку, важливі, а це завжди викликає неоднозначну позицію суспільства, в якому 

пам’ять про війну є живою [7, c. 48].  

Отже, кінематограф є наймасштабнішим і найдоступнішим мистецтвом у 

сучасному російському суспільстві, який завдяки використанню візуальних засобів 

формує світоглядну систему ідеалів та цінностей. Історичні кінематографічні твори 

посідають особливе місце у цій системі завдяки акценту на національному 

самовизначенні народу та неординарним засобам комунікації, в яких неможливо 

простежити ідеологію.  

Німецько-радянська війна є винятковою репрезентацією історичних подій у 

сучасному російському кінематографі. Події війни, її герої та жертви є сакральними в 

очах росіян. У суспільному дискурсі вони набувають емоційної інтенсивності, ніби 

мова йде не про кінорепрезентацію, а про саму реальність. У цьому аспекті російська 

влада намагається контролювати кінематограф як один із наймасовіших чинників 

формування історичної пам’яті про війну. Виконувати таке завдання надзвичайно 

складно в епоху медіакультури та глобальних інформаційних потоків. Свідченням 

цього є представлена сучасна російська кінопродукція, яка все частіше пропонує для 

обговорення заборонені російською владою теми. Історичні кінематографічні твори по-

різному сприймаються росіянами, але змушують задуматися про інше трактування 

подій німецько-радянської війни і відступити від закладених раніше ідеологічних 

кліше. 
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УДК 930.85 

Золотарьова В. В. 
 

АНГЛІЙСЬКА ДІЙСНІСТЬ 

В ОФІЦІЙНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІЇ ТА СПОГАДАХ  

ПИСЬМЕННИКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. 

 

Стаття представляє порівняльний аналіз англійської дійсності в офіційній 

російській історії та спогадах письменників другої половини ХІХ ст. Розглядається 

співвідношення офіційного та особистого в контексті суспільно-політичного та 

промислово-технічного прогресу Англії у вказаний період. З’ясовується роль 

об’єктивних та суб’єктивних факторів у процесі переосмислення історичного шляху 

реформування та перетворення Англії на одну з найсильніших імперій світу того часу. 

Ключові слова: англійська дійсність, офіційна історія, російські письменники, 

вікторіанська Англія, консерватизм, традиційність, соціальні інститути. 

 

Золотарёва В. В. Английская действительность в официальной российской 

истории и воспоминаниях писателей второй половины ХІХ в. 

Статья представляет сравнительный анализ английской действительности в 

официальной российской истории и воспоминаниях писателей второй половины XIX в. 

Рассматривается соотношение официального и личного в контексте общественно-

политического и промышленно-технического прогресса Англии в указанный период. 

Выясняется роль объективных и субъективных факторов в процессе переосмысления 

исторического пути реформирования и преобразования Англии в одну из сильнейших 

империй мира того времени. 

Ключевые слова: английская действительность, официальная история, русские 

писатели, викторианская Англия, консерватизм, традиционность, социальные 

институты. 

 

Zolotareva V. V. English reality in the official Russian history and memories of the 

writers of the second half of the 19th century. 

The article presents a comparative analysis of the English reality in the official Russian 

history and memories of the writers of the second half of the 19th century. We study the 

elements of everyday life, mode of life, customs and traditions of English society. With 

immediate memories of beholders we trace the causality of certain events, their value and 

results. 

The author considers official and personal relationship in the context of socio-political, 

industrial and technological progress of England during this period. The official history is 

focused on the events of national importance, leaving aside social institutions such as: family, 

tradition, conservatism in everyday life and so on. 
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We turn out the role of objective and subjective factors in the process of rethinking of the 

historical path of reforming and transformation of England into one of the most powerful 

empires in the world at that time. By studying of the English past the representatives of the 

official history touch on a range of different issues, including the development of democratic 

institutions, the formation of stable political system, strengthening of conservative attitudes of 

the majority. 

Scientific interest in England is enhanced in conjunction with its success and steady 

progress. As in the official history and the memoirs of Russian writers the author observes 

practicality of Victorian era, attention to the material side of life. Taken together, informative 

official history and personal notes of travelers form a stable image of the British reality with 

its integral features of conservatism, stability, traditionalism and ability to respond to the 

dynamism of the modern times. 

Key words: English reality, official history, Russian writers, Victorian England, 

conservatism, traditionalism, social institutions. 

 

Елементи повсякденності, побут, звички та традиції англійського суспільства 

репрезентують собою значну частину загальноєвропейського культурно-історичного та 

ментального простору. Країна Туманного Альбіону в другій половині ХІХ ст. своїми 

вікторіанськими здобутками приваблювала численних подорожуючих. Російські 

письменники не були винятком. Країну відвідували І. Гончаров [5], І. Тургенєв [13], 

В. Боткін [2], О. Герцен [4], Ф. Достоєвський [6] тощо. Заданий Англією тон 

модернізації та перетворень викликав інтерес у представників офіційної російської 

історії, що знайшло відображення в працях з історії Європи та Англії [3; 9; 10; 11]. 

Разом з тим, часто об’єктивна оцінка мандрівників, їх спостереження, записи 

представляють нам іншу Англію. Офіційна російська влада навпаки мало цікавилася 

реаліями щоденного буття, але на фоні суспільно-політичного та промислово-

технічного підйому другої половини ХІХ ст. намагалася активно пропагувати 

європейські реформи та досягнення. 

Питання співвідношення офіційного та особистого завжди займало чільне місце в 

суспільно-гуманітарних науках. Не менш актуальним є різність та подібність цих 

бачень в представленні населення Англії, їх взаємоузгодження, принципові 

розходження, уявлення та образи. Ця проблематика актуальна ще й тим, що виходить за 

межі конкретно-історичного дослідження, поєднується із культурологічними, 

соціальними та психологічними студіями.  

Зазначимо, що під офіційною історією ми розуміємо, у вузькому сенсі, ту історію, 

що виходила з наукових інституцій Російської імперії та друкувалася з дозволу 

офіційної влади та цензури. До неї відносимо університетських професійних істориків 

та їх науково-дослідницькі праці. Що стосується письменників, які залишили свої 

замітки про Англію, то в даній статті ми не ставимо завдання обґрунтовувати причини 

їх мандрівок, також не ділимо їх за політичними уподобаннями. Нас цікавлять ті їхні 

безпосередні враження, що закарбувалися в пам’яті під час відвідин Англії. 

Варто відзначити, що в останнє десятиліття намітилася тенденція до широкого 

вивчення історії вікторіанської епохи, зокрема, аспектів повсякденної дійсності, 

культурної та ментальної сторін англійського суспільства. Для цього активно 

залучаються джерела особистого характеру: мемуари, спогади, записки тих 

подорожуючих, які самостійно відвідали країну. Наукові концепти вікторіанства у 

розрізі бачень російськими сучасниками подають дослідження А. Туманова [12], 

Т. Удалової [14], З. Канонистової [8], що демонструють рівень всебічного 

зацікавлення буденним життям простого англійця, увагою до звичних речей, 

предметів побуту, святкових традицій, відтворених з безпосередніх свідчень 
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очевидців. Плановий аналіз щоденної дійсності, явище англійськості, роль жінки та 

чоловіка, характеристику моделі англійського суспільства та його устрою знаходимо 

в О. Зброжек [7]. Автори переосмислюють англійське минуле, торкаючись цілого 

кола різних проблем, серед яких питання розвитку демократичних інститутів, 

формування стійкої політичної системи, утвердження консервативних настроїв серед 

більшості населення. Одним із найцінніших видань є укладена антологія спогадів 

російських письменників про Англію під керівництвом О. Казаніна та А. Ніколюкіна 

[15], яка допомагає зорієнтуватися в хронології, творчості та подорожах окремих 

представників літературного кола до Англії. Загалом науковий інтерес до 

вікторіанської Англії підтримується історією її успішності, неухильного прогресу та 

зростання значущості фундаментальних соціальних інститутів, зокрема, сім’ї, ролі 

держави, традицій тощо. 

Вивчення безпосередніх свідчень очевидців та тогочасних наукових бачень 

дозволяє відтворити подієву картину епохи, прослідкувати причинність певних подій, 

охарактеризувати явища суспільно-політичного життя англійського народу. Завдання 

нашої роботи в цій статті полягає у порівняльному аналізі англійської дійсності в 

офіційній російській історії та спогадах письменників другої половини ХІХ ст., що 

мали нагоду відвідати країну та зафіксувати власні бачення, порівняння, деталі. 

Офіційну позицію бачення основних подій другої половини ХІХ ст. в Англії 

прослідковуємо на прикладі тогочасних публікацій загального курсу та окремих 

науково-тематичних праць таких відомих російських істориків, як М. Кареєв, 

П. Міжуєв, Р. Віппер, роботи яких виходили великими тиражами та часто 

перевидавалися, що робило їх доступними для широкої аудиторії. Свою наукову увагу 

автори історичних праць фокусували на розгляді суспільно-політичного, економічного 

розвитку та приділяли увагу зовнішньополітичній діяльності, окремим видатним 

англійським діячам, міністерствам під їх політичним керівництвом. 

Більшою мірою істориків цікавили англійські парламентські реформи та ті 

перетворення, результати яких можна було застосувати і в Російській імперії. Акцент 

робився на оцінці суті реформ, їх значення і впливу. «Реформи міністерства Гладстона 

були дуже рішучими і суттєво змінювали старовинний лад Англії», – писав Р. Віппер 

[3, с. 473]. Проте подорожуючий літературний критик та перекладач В. Боткін зазначав, 

що «англієць, будучи вільним у політичних уподобаннях, добровільно 

підпорядковується укоріненому звичаю й усталеним нормам життя» [2, с. 286]. Якщо в 

політичному плані Англія поступово сприймала нове, то її «суспільний порядок 

залишався незмінним» [3, с. 479]. Хоча, за свідченнями Ф. Достоєвського, «кожне 

протиріччя вміло уживається одне з одним» [6, с. 323]. 

Не секрет, що для частини російської аристократії «Англія представляла ідеал 

правильно організованої держави» [12, с. 186]. Тим не менше, саме через це 

представники російської історичної науки у своїх працях іноді різко загострювали 

увагу на соціальних проблемах англійської дійсності, яка виглядала разюче на фоні 

загального прогресу та успішності. Р. Віппер пише, що у 80-і рр. ХІХ ст. населення 

«страждало від безробіття» [3, с. 479]. Такі свідчення не є поодинокими попри 

ліберальний ухил істориків. А ще раніше, під 1855 р. І. Гончаров взагалі звинуватив 

Англію в тому, що під її управлінням у бідності гинуть «не лише окремі особи, а цілі 

країни» [5, с. 87–88]. 

Доля політичних діячів також не лишається поза увагою ні офіційної історії, ні 

спостережливих подорожуючих представників літературної діяльності. Смерть 

А. Веллінгтона у 1852 р. та Г. Пальмерстона у 1865 р. для Англії була великою 

втратою. І. Гончаров, якого ми згадували, був вражений процесією похорону 

А. Веллінгтона, при якій Лондон виглядав «дуже сумним» і навіть «закрив всі 
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[торговельні] лавки» [5, с. 77]. Що стосується Г. Пальмерстона, то за життя нагоду 

бачити та мати розмову з ним мав письменник та поет І. Тургенєв. Він згадував, що 

«зустрічали його радісно і шанобливо», при цьому не забували віддавати честь своїй 

королеві Вікторії, «надзвичайно шанованої своїми підданими» [13, с. 254–255]. 

Б. Дізраелі та В. Гладстон, хоч і були «повною протилежністю один одного», але їм 

судилося зіграти визначні ролі в розвитку Англії [9, с. 303]. До характеристики їхньої 

діяльності історики повертаються неодноразово, подаючи детальну картину їхніх 

заходів на посту прем’єр-міністра, але в записах подорожуючих поетів відомостей про 

них нам знайти не вдалося. Політичні постаті були у фокусі уваги істориків, а 

звичайного подорожуючого політика цікавила менше. 

Важливою темою соціальної історії було становище окремих верств англійського 

суспільства. Відмічаємо, що історики фіксували зростання ролі та чисельності 

робітників різних підприємств, умови праці та економічно-технічний прогрес країни. 

Р. Віппер пише, що «тред-юніони самі ставали більшою політичною силою» і в 

майбутньому виступили серйозною основою для розширення виборчих прав та 

парламентської реформи 1867 р. [3, с. 468]. Їх важливу роль в суспільстві лаконічно 

ілюструє замітка І. Гончарова: «Все життя, всіх і кожного склалося і діє дуже 

практично, як машина», крім того, здається, що «все тут потрібно для тої чи іншої 

мети» [5, с. 88]. 

Мандрівники також відмічали досягнення в державному управлінні, торгівлі, 

технічних удосконаленнях. У їхній пам’яті більше відбилися дрібниці, що в 

подальшому порівнювалися з власними усталеними традиціями та способом життя. 

Завжди знаходилося місце для повчання, перейняття звичаїв, критики побаченого. 

Треба згадати, що саме подорожуючими до Англії письменниками фактично вперше 

піднімається питання ролі жінки, її місце в суспільстві, подається опис її зовнішності, 

зауважується, що «вони володарюють тут» [5, с. 89]. 

Зрозуміло, офіційна історія не могла не помічати тих соціально-політичних 

зрушень, які сталися в Англії в другій половині ХІХ ст. Так, зокрема, загальним 

явищем була «демократизація її політичних установ» [9, с. 297–298]. Підтвердженням 

цьому є парламентські реформи 1867, 1884 років, які розширили соціальну базу 

англійського електорату, зміцнили повноваження палати общин, обмежили вплив 

аристократії. При цьому російський письменник, драматург П. Боборикін, приїхавши в 

Лондон у 1867 р., відмічає, що йому «особливо кинулася в очі менша аристократичність 

цієї столиці світу, порівняно з Парижем» [1, с. 306]. Ми не знаходимо у їхніх записах 

аналізу зовнішньої політики країни, через що можемо констатувати особистий інтерес 

до англійських побутових дрібничок і виражене незнання тогочасної 

зовнішньополітичної ситуації, хіба що події на Балканах не обійшли стороною 

російських письменників. Офіційна історія навпаки приділяє цьому питанню достатньо 

багато уваги, цілі розділи і розлогі трактування, наприклад, П. Міжуєв [11]. 

Поступова демократизація вимагала відповідної освітньої ситуації. П. Міжуєв не 

одну працю присвятив розкриттю теми освіти в Англії [10]. Визнаючи схильність 

англійців до усталених і незмінних інститутів, історик відмічає, що вони згодні 

пристосовуватися заради історичного прогресу до «різноманіття і вимог життя, що 

постійно змінюються» [10, с. 1–2]. Офіційна історія підтверджувала: вихід освітнього 

акту 1870 р. мав колосальне значення для розвитку освіти, особливо початкової [9, 

с. 316].  

Якщо погіршення російсько-англійських відносин через Кримську війну 1853–

1856 рр. негативно відбилося на відвідувальній тенденції, то вже в пореформений 

період 1860-х рр. шляхи до Англії відкривалися і долалися. Із своєю особливою 

манерою для широкого кола читачів Англію відкривали письменники, які мали шанс 
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відвідати країну і переконатися в її специфічності, оригінальності окремих англійських 

дивацтв. Окрім зауважень щодо характеру, стилю життя, психологічних особливостей 

все частіше в записах мандруючих письменників з’являються зауваження щодо 

суперництва Англії та Росії у сфері політики, економіки, а подеколи і колоніальних 

володінь як двох найбільших імперій другої половини ХІХ ст. В останню третину 

ХІХ ст. інтерес до заморської країни зростає ще більше якраз завдяки описам 

письменників та їх вражень, що активно публікувалися на сторінках періодичних 

видань. 

Загалом можемо зауважити, що багато в чому на формування інтересу та стійких 

уявлень про Англію впливали подорожі письменників та їхні записи, які завдяки 

періодиці швидко ставали доступними. Їхні оповіді та враження збільшували потік 

охочих самостійно побачити країну, і як наслідок – численний потік подорожуючих 

різних соціальних статусів та професій в останню третину ХІХ ст. до країни Туманного 

Альбіону. 

Науковий історичний виклад представляє віддалене, стисле і компоноване 

змістовне тлумачення основних подій, які мали місце в історії Англії вказаного періоду. 

Виклад структурований, логічний та послідовний, що відповідає його призначенню. 

Присутні елементи порівняння політичних систем. Дані робіт російських істориків 

носять фіксуючий характер та є констатацією окремих фактів і подій залежно від 

тематики. Прослідковується ліберальна позиція авторів, вони позитивно оцінюють 

реформи і зміни в укладі англійської дійсності другої половини ХІХ ст. 

Все ж таки червоною лінією через праці істориків та записи мандрівників 

проходить намагання переосмислити історичний шлях реформування та перетворення 

Англії на одну з найсильніших тогочасних імперій світу, її вміння, зберігаючи старе, 

завжди випереджати час відкриттями та новими винаходами. 

Частіше всього письменники, подорожуючи Англією, у своїх записках 

підтверджували той загальний образ країни, який склався на сторінках офіційної історії. 

Але при цьому їхня оповідь за характером і стилем суттєво відрізнялася від наукової, 

стаючи в майбутньому своєрідним «путівником» для інших мандрівників. 

Як в офіційній історії, так і в спогадах російських письменників відмічається 

практицизм, особлива увага до матеріальної сторони культурного життя в часи 

вікторіанської епохи. Так, англійці з шанобою ставляться до приватної власності, 

намагаючись її вдосконалювати та примножувати, але в розумних межах. Ця риса 

національного характеру незмінна і до сьогодні. Історія Англії другої половини ХІХ ст. 

вигідно виділяється на фоні інших історичних періодів промислово-технічним та 

культурним прогресом. У цьому контексті є необхідність її насичення та розширення 

через ментально-психологічну картину англійської дійсності епохи королеви Вікторії, 

що роблять в своїх нотатках подорожнього російські письменники. Розріз офіційного 

бачення розвитку Англії та суб’єктивних спостережень творчих особистостей дає 

можливість встановити певну рівновагу між усталеним та усвідомленим, пояснити їх 

причинну обумовленість. 

У своїй сукупності інформативність офіційної історії та спостережливий характер 

особистих нотаток подорожуючих формують стійкий образ англійської дійсності з її 

невід’ємними рисами консерватизму, стабільності, традиційності та вмінням реагувати 

на динамічність нового часу. 
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«ЩОБ СВОГО НЕ ЗАБУТИ…»:  

ЛІТЕРАТУРНІ ПРОЕКЦІЇ МІСЦЬ ПАМ’ЯТІ 

 

(Рец.: Іваничук Р. Торговиця : роман / Роман Іваничук. –  

К. : Ярославів Вал, 2012. – 273 с.) 

 

Монолатий И. С. «Чтобы своего не забыть…»: литературные проекции мест 

памяти. 

Рецензия на роман известного украинского писателя Романа Иваничука 

«Торговица» («Базар»), который рассматривается как пример современных тенденций 

мемориализации мест памяти, в том числе города Коломыя в Ивано-Франковской 

области Украины. 

 

Monolatiy I. S. «So its not forget ...»: literary projection of places of memory. 

A review of the famous Ukrainian writer Roman Ivanychuk’s novel «Torhovytsia» 

(«Bazaar»), seen as an example of modern trends of the memorialization of places of memory, 

including Kolomyia town in the Ivano-Frankivsk region of Ukraine. 

 

Славному учневі Коломийської ґімназії, 

випускникові Коломийської середньої школи № 1 –  

у рік його 85-ліття –  

учень Коломийської середньої школи № 1 ім. Василя Стефаника 

та випускник Коломийської ґімназії ім. Михайла Грушевського. 

 
Продуктивна ідея сучасних західних і почасти українських авторитетів про 

вивчення літературного матеріалу викладачами та студентами вишів на стику різних 

наук знайшла свою реалізацію у площині аналізу теоретичних та практичних 

проблем політичної сфери3. Зокрема йдеться про політологічну візію світової та 

української літератури, її переваги і недоліки, а також діагностування стану 

політичних взаємин у державі та характеристиці тих політичних акторів, прототипи 

яких відтворює красне письменство. Тому ознайомлення студентів із головними 

політичними сюжетами світової та української літератури, методиками та підходами 

до аналізу політичних явищ у художній літературі та формування у них цілісних 

уявлень про дилеми співвідношення політичного і гуманістичного у творах модерної 

літератури як у теоретичному, так і в практичному вимірах дозволить здійснити 

комплексну характеристику причин, типів і наслідків взаємодії сучасних політичних 

систем та режимів, враховуючи специфіку їх висвітлення в окремих літературах 

світу. Йдеться тут, вочевидь, про інтерпретації світовою та українською літературою 

явищ світових революцій і воєн, природи тоталітаризмів, феноменів Голодомору і 

                                                 
3 У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, де працює автор 

рецензії, у 2014–2015 н.р. для студентів спеціальності «Політологія» ОКР «бакалавр» 
запровадили новий (за вибором) навчальний курс «Політика та література». – Ред.  
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Голокосту, процесів мультикультуралізму й деколонізації, бюрократизації системи 

влади, кризи політичних еліт та лідерства, формування етнічних ідентичностей, 

реалізації державної політики, специфіки міжетнічної та міжконфесійної взаємодії 

тощо. 

У такій дослідницькій площині важливим (якщо не одним з найголовніших) є 

сегмент політики пам’яті, який останніми роками активно «вписується» у 

літературний контекст4. Мабуть, не місце тут перелічувати знакові для сучасної 

літератури твори, однак згадаємо хоча б «Танґо смерті» Ю. Винничука, «Чорну 

дошку» Н. Доляк, «Музей покинутих секретів» О. Забужко, «Солодку Дарусю» 

М. Матіос, «Непрóстих» Т. Прохаська і «Фелікс Австрія» С. Андрухович. До певної 

міри такий стан справ пояснює вже хрестоматійну тезу Р. Брюбейкера про «державу, 

що націоналізується», а, отже, країну, котра ще мусить вповні пережити по-новому 

усі свої болі, страхи і надії, але тепер вже діями літературних персонажів та їхніх 

нараторів. Відтак сучасна література робить пам’ять однією з найважливіших своїх 

тем, адже саме пам’ять як інтердисциплінарна категорія є, за визначенням польського 

літературознавця Е. Рибіцької, своєрідним містком між дискурсом історичним і 

літературним, головним чином завдяки своєму індивідуальному, приватному 

характеру [7, с. 297–301].  

А використавши тезу іншої польської дослідниці Е. Доманської про те, що пам’ять 

стає дискурсом влади у процесі будування історії спільнот (великих і малих), пам’ять 

піддається процесам ідеологізації [7, с. 304], зауважмо, що на цьому надзвичайно 

довгому шляху самопізнання нації ми, українці, вочевидь, не перші, і не останні. Як тут 

не згадати найбільш (про)читаних нині європейцями романів каталонського 

письменника Жауме Кабре – «Я визнаю!» та «Голоси над Памано», лейтмотивом яких є 

банальність зла та варіанти пам’яті про події кривавого ХХ століття. А що спільним для 

багатьох новітніх творів красного письменства, які більшою чи меншою мірою 

розкривають письменницький хист пояснити долі своїх народів і/або народів-сусідів, є 

місця пам’яті, саме вони, за визначенням польського науковця К. Ковальського, по-

перше, у топографічному сенсі досі «є місцями трагедії та жалоби, з котрих 

народжується примирення жертв», і, по-друге, в історіографічному сенсі «є шкільними 

підручниками та музеями» [4, с. 59–60]. Сюди ж можна було б додати й твори 

літератури, що, у відмінний од фактографічних збірок історичного, політичного чи 

культурного характеру чи візуалізованих майданчиків пам’яті (музеї), (ре)конструюють 

етнічну та національну ідентичності, а також формують літературний переказ, що має 

свою локалізацію, специфічну мету, обмеження і мовну категоризацію [6, с. 418]. До 

таких, звісно, специфічних (сказати б, «олітературених») місць пам’яті можна 

зарахувати не існуючі Макондо Ґ. Ґ. Маркеса чи Йокнапатофу В. Фолкнера. Їх можемо 

розуміти, керуючись логікою англійського теоретика літератури Т. Іґлтона, не як тексти 

в усталеному сенсі, а як матрицю, яка генерує цілу галерею будь-яких значень [4, 

с. 196]. 

Поза цим окреслення певного хронотопу як символу – власного дому, блоків 

будинків, і навіть безхатченків – нині стає все більш вгадуваним не лише в академічних 

текстах [5, с. 33–48], а й у творах національних літератур. До того ж такими 

хронотопами не стають місця, котрі вигадала письменницька уява, а ті, що були, є і 

                                                 
4 Див.: Монолатій І. Етнічний парадокс сучасности у творах літератури (на прикладі роману 
Юрія Винничука Танґо смерти): політологічне прочитання / І. Монолатій // Spheres of 

Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and 

Cultural Studies. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, 
2014. – Vol. VIII. – P. 501–510. 
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будуть, як зауважує Р. Траба, кодами пам’яті, носіями пам’яті, місцями живої пам’яті 

[4, с. 55]. А що такі місця є фрагментами спільної пам’яті, символічними 

(ре)конструкторами свідомості не тільки якогось народу чи суспільної групи, а й 

представників конкретного населеного пункту, важливо побачити таке увиразнення в 

авторських текстах. Це важливо й тому, що місця пам’яті й пам’ять місць (lieux de 

mémoire, Erinnerungsorte, Gedächtnisorte, plaatsen van herinnering, sites de la mémoire, 

places of memory, miejsca pamięci) нині є надто «живими» темами у письменстві – 

реалістичному та фікційному.  

Якщо говорити про такі «олюднені» в літературі місця, не можна оминути 

увагою Коломию – місто, що тепер є районним центром і містом обласного 

підпорядкування в Івано-Франківській області України, відоме у писемних джерелах 

з 1241 року («коломийська сіль»). Зауважимо, що цей населений пункт завдячує свою 

присутність в літературних текстах у вигляді фразеологізмів, як-от «анґлік з 

Коломиї» чи «француз з Коломиї», а також у найвідоміших текстах, наприклад «Дон-

Жуан з Коломиї» Л. фон Захер-Мазоха, «Брехня» Шолом-Алейхема чи ж «Булочник з 

Коломиї» Г. Полянкера.  

У сучасній українській літературі вдалим прикладом «вписування» міста в 

історичний і політичний контекст (поряд з Винничуковим «Танґо смерті») є роман-

сповідь «Торговиця» визначного українського письменника, лауреата Шевченківської 

премії і Героя України Романа Іваничука (нар. 29 травня 1929 р.), який про свій твір 

пише так: «На Торговиці було легко заблудитися, що, на мій сором чи то на щастя, 

трапилося й зі мною: я загубився в міському тлумі й довго не міг вибратися із 

заплутаної мережі провулків – так я проблукав моєю Торговицею крізь довгі роки, які 

вкарбували у мою пам’ять чи не всі події, що відбувалися у благословенному Місті, 

котре з волі історії стало столицею Покуття» [1, с. 273]. 

Одразу ж зауважимо, що текст нашого сучасника, з одного боку, підтверджує тезу 

французько-італійського історика Е. Траверсо, що пам’ять є певним способом 

переказування минулого, своєрідним зібранням індивідуальних спогадів і подій 

масового характеру [8, с. 287–288]. З іншого боку, літературний досвід Р. Іваничука 

можна «вписати» у теорію Г. Дучь-Файфер про текстуальність творів постсовєтської, 

посттоталітарної чи постколоніальної політичної та культурної дійсності. Адже така 

текстуальність має три визначальні риси: 1) літератури народів з тривалими 

традиціями, які мають у своїй історії етапи територіально-культурної експансії, зокрема 

утрати власної державності; 2) письменства поневолених народів, які стали суб’єктами 

політики тільки у постсовєтську добу; 3) літератури етнічних меншин, котрі 

проживають на своїх етнічних територіях у державі з «чужою» їм домінуючою 

культурою чи тих меншин, які з’явилися у тому чи іншому хронотопі внаслідок 

міграцій [2, с. 446–447]. 

Вже на початку твору Р. Іваничук зауважує: «Місто, про яке йтиме мова, не 

надто велике, його велич таїться головно в історії, непорушних традиціях та 

особливій ментальності мешканців … оточене зусібіч супутниковими передмістями, 

кожне з яких має своє неповторне обличчя, характер, історію, та 

щонайважливіше – специфічну психологію й усталені звичаї мешканців» [1, с. 7], 

одразу налаштовуючи читача на розуміння міста як «символічної родини» народу чи 

певної групи, з якою ототожнюються традиційні поняття «дому», «вітчизни» і «нації» 

[5, с. 19]. «Та найцікавішим з усіх передмість є надпрутський поділ – Торговиця – і як 

хтось конче хоче знати правдиву сутність Міста, то мусив би досліджувати саме 

цей квартал подібно, як вивчав би чужинець, коли б йому це спотребилося, 

марокканську касбу. … гостеві Міста, який забрів на Торговицю, навіть невтямки, 

що його доконче вчепиться тут блуд … гість несподівано для себе втрапить у 
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дільницю, де його покине будь-яка орієнтація й він марно шукатиме виходу з неї» [1, 

с. 7–8]. Такий, сказати б, «заклик», на нашу думку, тільки підтверджує тезу 

англійського фахівця з соціальних комунікацій Д. Морлі про те, що на передмістях не 

має границь, які б замикали міський простір, але, найважливіше, ці межі інформують: 

«вхід лише для мешканців (передмістя – І. М.)» [5, с. 150]. «…в їхньому кварталі 

відвічно жили в мирі українці й поляки, жиди й цигани, немовбито всіх єднав тут 

торговицький ярмарок» [1, с. 59], або «…найбільше цікавили мене базарні розмови, 

суперечки покупців з продавцями, дотепи міських заводіяк, мудрування доморослих 

філософів, вихваляння всезнаючих маклерів і навіть нецензурна лайка перекупок. Все 

те я вбирав у свою пам’ять…» [1, с. 272].  

А що засадничим ключем розуміння Коломиї є, згідно з Іваничуковим текстом, її 

різноетнічна символіка, важливим є письменницький акцент, що «кожен мешканець 

Торговиці знав історію свого Міста так доладно, як старий хасид Тору, й це 

усвідомлення власної історії живило гідність містян» [1, с. 19]. Промовистим тут є не 

лише наголос на необхідності пізнавати минувшину своєї малої батьківщини, а й 

своєрідний маніфест відкритості для національних практик пам’яті «інших», 

неукраїнських містян. Власне цей сюжет, перефразовуючи західного авторитета 

Е. Гобсбаума, підкреслює, що письменник пише не для якогось окремого народу, класу 

чи меншини, він пише для усіх, хто читатиме його твір. А позаяк, як показує автор 

книжки, його герої є водночас фігурами і фікційними, і реальними, пам’ять про яких 

Р. Іваничук у спосіб «олітературення» зберігає, домінуючими у його «Торговиці» є два 

дискурси: українсько-польський і українсько-єврейський. У такому сенсі Іваничуковий 

роман підтверджує два сучасні підходи до розуміння етнічного виміру літератури: по-

перше, розуміння етнічних сюжетів як виключно внутрішньолітературних ознак, що 

становлять предмет етнопоетики чи поетики культурної; по-друге, трактування 

етнічного виміру художнього твору однією з практик, які увиразнюють культурне поле 

тексту [6, с. 417]. 

З-поміж цікавих у цьому контексті фігурантів твору назвемо бляхаря Антошка 

Дзівака, який був, як зауважує автор, «корінним містянином, проте людиною 

світовою»: «Належав він до польської міської громади й виховувався на польського 

патріота, і хоч жив із торговицькими українцями у повній злагоді, все ж у 

вісімнадцятому році мусив сповнювати свій патріотичний обов’язок: роздобув десь 

австрійського манліхера й, забарикадувавшись на горищі, стріляв по зунрівцях, які 

проголосили в Галичині Західноукраїнську Народну Республіку, й не один серед 

українських вояків був його сусідом» [1, с. 21–22]. У міжвоєнний період, про який й 

кілька розділів книжки Р. Іваничука, Антошко Дзвівак після участі у Польських 

Легіонах Ю. Пілсудського, московського полону над Волгою, утечі до Царицина 

працював машиністом залізниці. Його дружина – донька торговицької прачки Емілія, 

«…що була українкою, для нього не мало жодного значення, навпаки – він давно 

знеохотився до польських вертизадниць, які тільки те і вміли, що малювати карміном 

губи й з погордою глипали на скромно одягнутих русинок…» [1, с. 22]. Про те, як 

складалися взаємини у змішаній польсько-українській родині, оповідає автор: «Та все 

ж вони обоє, незважаючи на національну толерантність, залишалися кожне для себе 

тими, ким мати родила. Емілія була щирою українкою, дома розмовляла лише по-

своєму й прала білизну переважно для українців; Антошко балакав з дружиною й 

дітьми виключно по-польськи й волів мати клієнтами поляків» [1, с. 23].  

Така характеристика в досить об’єктивний спосіб передає авторську візію 

міжетнічних взаємин усередині окремо взятої торговицької сім’ї, зокрема в умовах 

етнічного трикутника «українці – поляки – євреї». Цікавим є опис дітей Антошка та 

Емілії, який свідчить про активні асиміляційні процеси в середовищі коломийських 
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містян, зокрема мішаних родин: «Вони мали двох діточок – поляка Казя й українку 

Нусю, які, коли були в мирі, розмовляли між собою по-українськи, зате сварилися по-

польськи; були ці діти найщасливішими на Торговиці, бо святкували і Великдень, і 

Wielkanoc, Різдво і Boże narodzenie, а коли цікаві сусіди запитували їх, як батьки 

розмовляють дома, вони відповідали: татко по-чоловічому, а мамця по-жіночому» [1, 

с. 23]. Оцінюючи такий письменницький підхід до окремих проблем асиміляційних й 

акультураційних практик, відзначимо, що нині важко оцінити їх вплив на окремі 

коломийські родини. Адже невідомо, чи йшлося про 1) цілковиту ізоляцію етнофорів; 

2) багатоетапну взаємну акцептацію і пристосування етнічних спільнот; 

3) акультурацію, яка у цьому випадку не конче означала прийняття, наприклад, 

польської національної ідентичності; 4) асиміляцію, сутність якої полягала у прийнятті 

польськості. Мабуть у цьому конкретному випадку йдеться про початки тривимірного 

процесу «асиміляція → акультурація → полонізація», які були одними із визначальних 

усередині коломийського соціуму 20–30-х років ХХ століття.  

До цього ж авторського дискурсу додається ще й один, на нашу думку, 

визначальний – зміст якого увиразнює письменницький переказ взаємин євреїв та 

українців в досліджуваному хронотопі: «У нас немає своєї території, євреї розсіяні й 

мусять пристосовуватися до господарів землі, щоб вижити… Я, дочка багатія, 

вчилася в хедері, щоб свого не забути, потім у польській гімназії. Якби тоді, коли я 

підходила до матури, була відкрита гімназія українська, то здавала б матуру у ній. … 

Та якби не те, що порвала з ріднею, то приходила б щоп’ятниці додому, запалювала б 

шабасні свічки на срібному канделябрі, закривала лице долонями й молилася, а опісля 

вечеряла б рибою, цукатами і пила б червоне вино… Все це для мене втрачене – тож чи 

не з туги за родимими ритуалами я запросила вас до єврейської ресторації?.. А ласки 

совєтів, які великодушно забороняють нас називати жидами, мені не потрібно – лише 

добре ставлення до мене людей, серед яких я виросла. Я – єврейка, але моя 

батьківщина – українська Галичина…» [1, с. 117]. Це – відповідь однієї з героїнь 

роману, єврейки Саломеї Фойєрштайн, котру вона адресує тогочасній українській 

письменниці Ірині Вільде.  

Поза сумнівом, проблема національної самобутності коломийських євреїв була б 

неповною без цієї характеристики. Адже відомо, що євреї вважали взаємовигідним 

пристосовуватися до народів, серед яких проживали. Вони не передбачали, що деякі 

народи не повірять цій адаптації. Між тим унікальне ставлення євреїв до мови 

повсякденного спілкування і політична залежність (у рамках Другої Речі Посполитої, а 

пізніше – радянської окупації Західної України) надавали їм очевидні вигоди в 

культурному протиборстві. Проте народи, які «володіли землею» (чого не було в євреїв 

діаспори), зберігали собі право перекреслити ці вигоди іншими способами. До того ж 

місцеві українці, зазвичай, вважали перебування євреїв у «своєму» середовищі 

неприродним явищем. Очевидно, що й євреї розуміли, що завжди «чужі» серед народів, 

які, можливо, емансипували б їх в ім’я гуманності і справедливості. Однак за жодних 

обставин «своїми» їх не вважали б до часу, допоки вони сповідували б принцип «ubi 

bene ibi patria» («де добре, там і батьківщина»), зневаживши власні національні спогади. 

А пристосування до залежного становища в «чужих» регіонах породило політичний 

наратив, у якому євреї зберігали контроль над своєю національною долею, приймаючи 

відповідальність за політичне фіаско (тут читай: співпрацю/підтримку радянізації й 

комунізації Західної України в 1939–1941 рр.).  

А що йшлося двом героїням твору про сенс виживання в умовах «золотого 

вересня» (1939 року. – Ред.), симптоматичними є міркування Ірини Вільди, ніби 

завуальовані автором як думки про призначення письменника як фігури публічної: 

«Письменник якщо це йому потрібно для творчості, мусить перевтілюватися… в 
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кого завгодно, навіть у негідника… Це властиво євреям. І українцям – теж, адже 

наші історичні долі вельми схожі… Ви сказали, що євреї, для того, щоб вижити, 

мусили пристосовуватися. І так будемо діяти. Я готова до такої методики: 

вижити, зберігаючи при тому свою духовну сутність» [1, с. 120]. Відтак, не маючи 

наміру оцінювати персональні мотивації героїв твору (це, власне, вже зробив автор) в 

добу радянського, а згодом – і німецького тоталітаризмів, зазначимо, що ці уривки 

показують, що ставлення до «чужих», зокрема й українців та євреїв, здійснювалося 

на рівні інтелігенції. Остання виконувала роль значного промотора політичної 

культури в лоні тих етнонацій, до яких належала, а визначальною тенденцією її 

позиціонування в політичних процесах 1939–1941 років залишалося обстоювання 

інтересів власних груп.  

Другим виміром тогочасних процесів, до яких звертається автор, є свідчення про 

репресії радянських органів безпеки супроти цивільного населення: «З Жаб’я, Косова й 

Міста позабирали ночами багатьох – урядовців, просвітян, стрілецьких комбатантів, 

промисловців – як поляків, так і українців… Й ніхто не вернувся…» [1, с. 129]. 

Зауважмо, що каталізатором розвитку міжетнічних взаємин у добу радянізації Коломиї 

в період Другої світової війни (до 1941 р.) були відповідні заходи місцевих органів 

влади. А що значну роль у зростанні міжетнічного протистояння відіграли класові 

чистки, то саме польське населення Коломиї, яке піддавалося політичним репресіям зі 

сторони радянської влади, акумулювало в своєму середовищі деструктивну енергію, 

спрямовану як проти радянського режиму, так і проти інших етнічних груп.  

До того ж зміна суспільно-політичного режиму у вересні 1939 р. привела до 

руйнування існуючої до того часу і створення нової соціальної та етнічної ієрархії у 

Коломиї. Реакція коломийських українців та євреїв на вступ підрозділів Червоної Армії 

на територію Західної України, по-суті, заклала перші протиріччя у відносини між 

поляками, з одного боку, і українцями та євреями – з іншого. Польська спільнота 

Коломиї, вочевидь, хворобливо переживала втрату польської державності і неминучі 

зміни у власній долі. Ефект травми поглиблювався й нібито «зрадницькою» поведінкою 

представників інших етнічних спільнот міста. Адже патріотичні почуття поляків були 

ображені: коломийські поляки, які донедавна мали пріоритет у більшості сфер міського 

життя, гарантований «їхньою» державою, із втратою державності відчули неминучість 

втрати власної етнічної безпеки. Прикладом тут може слугувати уривок роману, в 

якому наратор оповідає про вже згадуваного Казя – сина Емілії й Антошка Дзівака: 

«Казя, розлюченого на свою долю за те, що вгараздила його у змішану польсько-

українську сім’ю й примусила молитися двом богам, а він не бажав роздвоєння, вибрав 

одного і мстився на тих, які сповідували іншого Бога» [1, с. 229].  

Інше вагоме застереження, міркування одного з персонажів роману – українця 

Корнеля Геродота, чоловіка С. Фойєрштайн, звернені до одного з центральних героїв 

твору Олеся Шамрая: «І українці, і юдеї – обрані Богом народи, доля їх трагічно схожа, 

та не в одному й тому самому храмі вони моляться. … Й через те мусимо переносити 

випробування окремо» [1, с. 194]. Такі авторські акценти є украй важливі, оскільки 

ілюструють імовірне розмежування орієнтирів етнічних рухів тубільних і діаспорних 

спільнот – українським та єврейським варіантами кордоцентризму. Адже українсько-

єврейські взаємини (співіснування українців та євреїв ув одному соціальному просторі) 

у тогочасній Коломиї трактуємо як відмову від політичної, мовної та релігійної 

винятковості, намірів асиміляції «чужих» у лоні власних етнокультурних цінностей, а 

також декларування толерантності до «іншості».  

Щоправда, цього виявилося замало, щоб зламати взаємні стереотипи, налаштувати 

обидві сторони на взаємодію. А сам факт відсутності політичних фігур, які послідовно 

артикулювали б права українців та євреїв на етнополітичний ренесанс, звужував спектр 
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їхніх союзників до індивідуального рівня. Власне на такій платформі й співпрацювали 

етнофори з числа етнонаціональних спільнот, які захищали інтереси як «своїх», так і 

«чужих». Приклад таких персоналій – коломийський видавець-єврей Я. Оренштайн: 

«…українці не бойкотують видавця Якова Оренштайна через те, що він єврей, 

друкують у нього й купують просвітянські книги, ще й називають патріотом» [1, 

с. 80]. У цьому уривкові автор, чи не вперше в українській літературі, оцінює діяльність 

одного з найбільших українських книготорговців першої половини ХХ ст. єврейського 

походження Якова Сауловича Оренштайна (25.02.1875, Коломия – 12.09.1942, ґетто 

Варшави), – «українця» Мойсеєвого визнання, праця якого ще чекає ґрунтовного 

дослідження.  

З-поміж інших частин твору суттєвим рефреном є Катастрофа коломийських 

євреїв, описана автором як персоналізація історії кохання С. Фойєрштан і К. Геродота. 

А що власне він не зміг врятувати свою дружину від розстрілу, дилема «життя 

потому…» тих коломийців-неєвреїв, котрі пережили Голокост, а у ширшій 

перспективі – жахіття людиноненависницьких режимів ХХ століття – нацизму і 

комунізму, і є визначальною для рецензованого твору.  

«Пан Корнель чув, як обпікає його груди гаряче дихання коханої, а на її лівій руці 

жовта пов’язка із зіркою Давида, а на крамницях й установах написи «Juden verboten! 

(Євреям заборонено! – Ред.)», а на Скупнєвича (вулиця у тодішній Коломиї. – Ред.) 

гримлять ковані чоботи окупантів, а євреям ходити тротуарами суворо заборонено – 

тільки серединою вулиці, немов худобі; Корнель дихає разом із Сальомеєю, він готовий 

піти з дружиною на смерть, та хто з юдеїв впустить християнина до спільної могили, 

хто дозволить змішатися навіть пролитій крові вічних супротивників, які, втім, 

мають одного Бога… Й говорив Корнель до Сальомеї те, у що сам не вірив: мусимо 

померти разом» [1, с. 145–146]. І далі: «Відштовхнутий на тротуар, пан Корнель 

дивився, як … зникає за поворотом остання колона смертників, а з нею і Сальомея, яка 

відтепер належатиме не йому, а Єгові, який вибрав собі єврейський народ для того, 

щоб мучити його в неволях і, немов праведного Йова, випробувати голодом, хворобами, 

бідністю, страхом та зневагами…» [1, с. 226]. 

Важливим тут є показ топографічного виміру Катастрофи – поряд з коломийським 

ґетто [1, с. 223–231] йдеться про місце (побіч вивезенням і стратою у концтаборі 

Белжець) масових розстрілів коломийських євреїв – Шепарівський ліс5 [1, с. 225], 

                                                 
5 У 1931 р. у Коломиї проживало 14 332 євреї, в 1939 р. – пр. 18 тис. На 01.01.1939 р. у місті 

налічувалося 15 100 євреїв. Під час Другої світової війни, 22.09 – 23.09.1941 р. нацисти 

провели облаву в Коломиї і заарештували понад 1 200 євреїв. Арештованих вивели за місто в 

сторону Шепарівського лісу. Там вже були викопані рови і траншеї, людей примусили 
викласти усі цінності та роздягнутися. Роздягнутих людей групами по 20–30 осіб палками і 

прикладами гнали до траншей, примушували лягати і відкривали вогонь з автоматів і 

гвинтівок. Як свідчать факти, викладені а акті в.о. військового прокурора в/ч 33058 капітана 
юстиції Машонкіна від 22.04.1944 р., Коломия була другим після Станіслава (тепер – 

м. Івано-Франківськ) місцем масових розстрілів євреїв у сучасній Івано-Франківській 

області. Всього, згідно з актом, в Коломиї та околицях було закатовано та розстріляно пр. 
90 тис. осіб (національність не виявлена). Трупи розстріляних виявили на території 

кладовища у Коломиї та в лісі с. Шепарівці (тепер – Коломийського р-ну). В радянські часи 

на порубіжжі с. Шепарівці та Коломиї встановлено меморіальний знак, який час від часу 
оновлюють члени єврейської громади (Див.: Монолатій І. Голокост [на Коломийщині] / 

І. Монолатій // Енциклопедія Коломийщини / ред. М. Савчук, М. Васильчук. – Зшиток 4, 

літери Г, Ґ. – Коломия, 2006. – С. 95–97). 
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зокрема й С. Фойєрштайн та її батька. Власне дилемою для Корнеля Геродота є те, чи 

можливий порятунок євреїв: «Та чи є той жидівський Єгова на небі  – ні, немає його, 

коли до останнього вигибає вибраний народ, а для чого, чому, хто міг би це пояснити, 

таж нікому ці побиті страхом люди не загрожують…» [1, с. 224] або ж він 

безуспішно «намагався збагнути, чому євреї не хотіли впустити його в колону 

смертників, адже українська доля таки схожа з єврейською. Чого не можуть йому 

простити жиди – певне, не тільки того, що він вирвав із їхнього квітника 

найрозкішнішу ружу, а що його предки відібрали від них найвидатнішого пророка, який 

був боголюдиною» [1, с. 226–227]. Відтак озвучена письменником проблема набуває ще 

й морально-етичного виміру. 

Не слід гадати, що широке літературне поле Іваничукової «Торговиці» 

обмежується вищеокресленими сюжетами. У рецензованому тексті знайдемо 

коломийський ринок (с. 9, 59, 140–141), Святомихайлівську церкву (с. 19), 

Єзуїтський костел (с. 39), міську залізницю – «льокальку» (с. 20–21), окремі будинки 

(музей «Гуцульщина») (с. 29), визначальні дати міської та регіональної історії (1217, 

1387, 1436, 1589 роки) (с. 42), а також цілу галерею реальних осіб – Л. Тарновецького 

(с. 24), О. Москалівну (с. 25), А. Кіблера (с. 31), Г. Мацейка (с. 35), Д. Николишина 

(с. 41), А. Чайковського (с. 47–48), Б. Лепкого (с. 48), П. Франка (с. 48, 53–55), 

І. Вільде (с. 81–82), С. Вінценза (с. 52–58), З. Левицьку (с. 122), П. Шекерика (с. 127), 

В. Василевську (с. 133–134), О. Телігу та О. Ольжича (с. 211–212), М. Симчича 

(с. 262) та інших. «Вписування» багатьох фігурантів коломийської (і не тільки…) 

історії в літературний контекст свідчить про надання романові «Торговиця» справді 

історичного звучання, фрагментацію реальних подій з макроісторії на мікроісторію, 

обґрунтування його антропологічного, повсякденного виміру – «…з чіпкою 

пам’яттю про світ колишній … про славне і неславне минуле нашого Міста, минуле, 

про яке треба знати, щоб увійти не лише в нинішній день, а й у прийдешній» [1, 

с. 273].  

Визначальними у кожному літературному творі є думки автора, які сигналізують 

до властивостей людської культури, часу і місця, генерують альтернативні художні 

світи. А письменницький твір, за котрим у завуальованій формі стоїть біографія його 

творця, надає національній літературі необхідного авторитету. У «Торговиці» 

Р. Іваничука маємо кілька, сказати б, «універсальних» окрушин, дотичних до розуміння 

жахіть Другої світової війни й зокрема Голокосту, як механізмів, які можна 

використати для конструювання посттоталітарної пам’яті: 

1. «… з усіх тарапатів наш край завше виходив ціло, хоч зазнавав чимало втрат – 

у людях, в маєтності, а передовсім у духовності, бо найтяжче ярмо – то неволя духа: 

людина в біді часто забуває, хто вона зроду» [1, с. 42]. 

2. «Але ти не називай наших катів поляками, кати – ніколи імен не мали й до 

жодних націй не належали – то звиродніла банда, яка не має ні своєї історії, ані 

культури, а сумління й жалю до людей – ні крихти» [1, с. 43]. 

3. «… чи відчуває людина голод, коли бачить хліб на столі? А ні – голодною стає, 

коли того хліба немає. Народ не відчуває свободи, коли вона в нього є, він може 

оцінити, що вартує воля, тільки тоді, як її в нього відбирають, – тоді він відчує за нею 

нестерпний голод» [1, с. 44].  

4. «Тоталітаризм намагається відсікти від народу душу… Чому загарбники не 

можуть нині втямити, що залишаються жити лише мононаціональні, унітарні 

держави, а імперії неминуче розпадаються?» [1, с. 107–108]. 

5. «Є слово «батьківщина» – могутній наказ, що регулює вчинками людини: 

почуття любові до вітчизни має надзвичайну силу, коли вони в неволі» [1, с. 191]. 

6. «… диявольщина, яка опанувала світом, мусить загинути; своїм допустом 
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Господь лише в одній своїй без часовій миті застерігав світ, показуючи, до чого може 

привести сваволя людей, які втратили образ і страх Божий» [1, с. 198]. 

7. «Всі завойовники однакові. … Приходять із визволительськими гаслами, а 

здихають у солоді садизму. Хіба совєтські визволителі не входили на завойовані 

території так само помпезно й урочисто, як і німці в перші дні війни, а втікали, мов 

боягузливі тхори, залишаючи по тюрмах гетакомби трупів; такий самий слід 

залишають і шваби – видно, так мусить бути: диявол відбиває на землі нестерпний 

знак для того, щоб людство пам’ятало, до чого може довести світ сваволя озброєних 

орд» [1, с. 224].  

Що ж, власне, показує «Торговиця» Р. Іваничука? По-перше, що художня 

література є носієм історичної пам’яті з огляду на своє матеріальне, мовне і символічне 

значення, насамперед завдяки активізації дискурсу меморіалізації – література 

промовляє у своїх творах не тільки про місця пам’яті, але й сама стає місцем пам’яті. 

По-друге, красне письменство інтерпретуємо як місце пам’яті, необхідне для 

реконструкції минулого, активного пригадування того, що забуте й упосліджене – як 

зразка пам’яті культурної. По-третє, літературу місць пам’яті називаємо «поліфонією 

пам’яті». І тут значущим питанням до сучасної української літератури, репрезентованої 

різними поколіннями і ціннісними орієнтаціями, залишається таке: Чи можлива 

«поліфонія пам’яті» в регіональному літературному контексті? 

Підсумовуючи, зазначимо, що в Іваничуковому тексті знаходимо чітку 

натуралізацію і антропоморфізацію міста, що, безперечно, інтригує, бо Коломия (вона 

ж Торговиця) є автобіографічним місцем – символічним відповідником справжнього 

місця географічного. А що у «Торговиці» домінуючим є характер особистої історії 

автора, його досвід, то визначальними для читача залишатимуться відкриті питання 

взаємин між локальним і світовим, периферійним і центральним, рухом і осілістю. 

Відтак Коломия як місце індивідуальної і колективної пам’яті Р. Іваничука є не просто 

таким собі «складом» пам’яті, а позитивним героєм сучасного українського 

літературного дискурсу меморіалізації. 
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«ІСТОРИЧНІ СИМУЛЯКРИ»:  

СПРОБА ПОВЕРНЕННЯ ДО ВТРАЧЕНОГО СВІТУ  

ПОЛІЕТНІЧНОЇ ГАЛИЧИНИ 

 

(Рец. : Монолатій І. Місто без властивостей: коломийська фуга Великої війни / 

І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 224 с.) 

 

Долганов П. С., Гон М. М. «Исторические симулякры»: попытка возврата к 

потерянному миру полиэтнической Галиции. 

Рецензия на монографию: Монолатий И. Город без свойств: коломыйская фуга 

Великой войны / И. Монолатий. – Ивано-Франковск : Лилея-НВ, 2014  – 224 с. 

 

Dolganov P. S., Gon M. M. “Historical simulacrums”: an attempt to return to the lost 

world of multiethnic Galicia. 

In the review I. Monolatiy’s monograph “Town without properties: Kolomiya fugue of 

the Great War” (Ivano-Frankivsk : Lileya-NV, 2014, 224 p.) is analysed. 

 

Історіописання у посттоталітарній державі майже завжди виконує надважливу 

політичну функцію ідеологічної деколонізації пам’яті – її звільнення від амнезії 

тоталітарного минулого, що штучно нав’язувалася з метою індокринації ідеологічних 

цінностей. Україна в цьому контексті не є винятком. Вже у 1990-х рр. спостерігався 

сплеск історичних досліджень, спрямованих на продовження формування національної 

концепції минулого й подолання низки «білих плям», породжених історичною 

політикою СРСР. Несформованість національної візії історії України цілком 

закономірно зумовила україноцентризм цих перших проб в українській історіографії, їх 

ексклюзивний характер, який призводив до штучного виключення з нашого минулого 

низки непанівних за нових реалій етнічних груп (поляків, євреїв, німців тощо). Однак 

станом на сьогодні чітко окреслюється тенденція до подолання цього посттоталітарного 

синдрому надмірного україноцентризму. Поява книги І. Монолатія «Місто без 

властивостей: коломийська фуга Великої війни» йде в руслі нового мейнстриму 

переходу від ексклюзивної моделі історіописання до інклюзивної, яка супроводжується 

поступовим доланням амнезії на поліетнічне минуле країни [2]. 

Сьогодні серед інтелектуального істеблішменту держави все частіше лунають 

заклики до написання нової історії міст і сіл України, яка правдивіше відобразила б 

низку навмисно замовчаних у радянському аналозі моментів регіонального минулого. 

У контексті означеного вище варто пригадати той факт, що п’ять років назад, 

рецензуючи іншу книгу, присвячену історії Коломиї, І. Монолатій зазначав: «Звісно, 

що мені як читачеві й досліднику хотілося більше дізнатися ще й про інший, 

неукраїнський (польський, жидівський, німецький) сегмент коломийської історії 

міжвоєння… Незважаючи на це, мусимо пам’ятати: нова книжка С. Андріїшина – 

україноцентрична, але вже ніяк не коломиєцентрична (як це, зазвичай, трапляється). І 

певним є те, що така праця має право на існування в умовах українського 

краєзнавства, яке мусить самоочиститися від псевдоісторій, переписаних під 

ідеологічний шаблон Історії міст і сіл Української РСР для Енциклопедії сучасної 

України» [1, с. 503]. 

Думається, поява нової книги автора і є інтелектуальною рефлексією, втіленням 

попереднього задуму написання історії одного зі східногалицьких міст у контексті 
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полікультурної парадигми. Адже місто, яке постає на сторінках книги І. Монолатія, є 

соціокультурним простором поліетнічних сегментів, що у досліджуваному хронотопі 

(три російські окупації Коломиї у період Першої світової війни) було його іманентною 

властивістю. Східна Галичина на початку ХХ ст. була особливим соціокультурним 

простором. В умовах етнокультурного поділу праці та жорсткої соціальної ієрархії 

існував світ, в якому просторова близькість та епізодичні політичні й економічні 

комунікації супроводжувалися існуванням значної культурної дистанції між етнічними 

групами, що прагнули до збереження/досягнення самодостатності. Поступове 

входження в епоху політичних ідеологій все більше посилювало конкуренцію між ними 

за дефіцитні ресурси, яка, однак, ще не набрала надміру конфліктних форм: складна 

система міжетнічних відносин у синергетичному сенсі виявляла здатність до 

саморегуляції. 

Однак на цей особливий поліетнічний простір очікувала катастрофічна точка 

біфуркації – геополітичні виклики, адекватної відповіді на які він так і не зміг дати. 

Саме одному із цих викликів присвячено книгу І. Монолатія. «Місто без 

властивостей» – це історія Коломиї в умовах трьох російських окупацій, що мали місце 

у 1914–1917 рр. Перша світова війна для Коломиї, як і для інших міст Східної 

Галичини, не була чимось закономірним, що випливало з природи їх внутрішнього 

суспільно-політичного розвитку. Радше навпаки – це було безапеляційне втручання 

зовнішніх чинників у, хай і не зовсім спокійне, але цілком розмірене життя мешканців 

регіону. Занурений у власну «війну» – сусідські чвари «своїх» та «чужих» – 

полікультурний світ міста несподівано сколихнувся від вторгнення у своє життя 

Великої війни, на фоні якої місцеві негаразди мали б виявитися незначними буденними 

проблемами. Але чи усвідомлювали це мешканці міста? Чи змогли консолідуватися 

перед обличчям зовнішньої загрози «свої» та «чужі»? 

Як демонструє книга І. Монолатія, цього не сталося. В умовах окупації російською 

армією мешканці Коломиї (третього за чисельністю та вагою міста Східної Галичини) 

намагалися продовжувати жити своїм життям, вдаючись до «тимчасової» (як тоді 

здавалося) втечі, різних форм пристосуванства або відкритого чи пасивного опору 

новій владі [2, с. 13]. При цьому представники різних етнічних груп «не забували» і про 

власні чвари. Зокрема, далися взнаки пасивно підбурювані антисемітською російською 

владою антиєврейські настрої серед населення міста [2, с. 61, 67, 107]. Колаборація з 

метою поквитатися з особистими ворогами – це прикре, але далеко не унікальне 

явище – шкодило інтересам не лише єврейської, але й усіх інших етнічних громад 

міста. Граючи на міжетнічних суперечностях, окупаційний режим вдавався до старої 

добре відомої формули «divide et impera». 

Не демонстрували схильності до консолідації перед викликом зовнішньої загрози і 

представники політичного істеблішменту різних етнічних груп. Це промовисто 

засвідчують невдалі спроби обрати магістрат міста у 1917 р., які переросли у справжню 

міжнаціональну конфронтацію. Намагання застосувати елементи того, що згодом 

А. Лейпхарт визначить як «консоціативна демократія», – сформувати магістрат міста на 

засадах міжнаціонального пропорційного представництва – раз у раз завершувалося 

невдачею і взаємною критикою українців, поляків та євреїв [2, с. 169–172]. 

Ієрархізований та розділений традиційний соціум Східної Галичини не володів 

достатніми консолідуючими потенціями. 

На сторінках книги «Місто без властивостей» також постає цікава палітра 

соціального життя мешканців Коломиї в умовах російських окупацій. Низка 

соціальних сюжетів емпірично потверджує теоретичні висновки соціальної 

психології – в умовах війни люди намагаються по можливості зберігати стиль життя 

мирного часу (створюють сім’ї, ворогують, товаришують, беруть участь у 
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культурних подіях міста тощо). Як свідчення останнього – функціонування у 

Коломиї польської й української театральних труп, кількох кінотеатрів та інших 

розважальних закладів [2, с. 144–145]. 

Все ж попри останнє, Коломия зазнала непоправних втрат від Першої світової 

війни. Як наслідок – третє за значенням місто Східної Галичини перетворилося в один 

із багатьох повітових центрів регіону, лише частково зберігши власні мультикультурні 

властивості. Це був перший крок до втрати Коломиєю, як і більшістю східногалицьких 

міст, своєї іманентної сутності. За словами І. Монолатія: «Зникло місто для всіх 

коломийців. Зникли свої поляки і євреї, німці, вірмени та англійці, натомість з’явилися 

чужі росіяни і зросійщені українці. З цього часу головним запитанням, яке збурило 

мізки коломийців, стало «Коломия – місто для кого?» [2, с. 209–210]. 

Інший виклик епохи «осколки Габсбурзької цивілізації» у Східній Галичині вже не 

змогли пережити навіть у понівеченому вигляді. Йдеться про масштабні соціально-

політичні експерименти, плацдармом для реалізації яких стали міста регіону у 

міжвоєнний період та в умовах Другої світової війни. Його полікультурне обличчя було 

суттєво підірване спробою втілення у Другій Речі Посполитій націоналізаційного 

соціально-політичного проекту, який не надто толерував поліетнічність та 

полікультурність. Остаточне ж знищення поліетнічного обличчя міст Східної Галичини 

відбулося вже в рамках реалізації більш глобальних соціально-політичних 

експериментів і здійснюваних злочинів – нацистського та комуністичного. Саме їхня 

тоталітарна політика соціальної інженерії та воєнне зіткнення між ними стали 

справжньою катастрофою для полікультурного простору східногалицьких міст. 

Тому праця І. Монолатія є спробою історичної реконструкції, своєрідним 

«симулякром» одного із сегментів «цивілізації» габсбурзької Галичини, яку вже 

назавжди втрачено. 
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Позитивна динаміка демократичних перетворень в Польщі, Чехії, Словаччині та 

Угорщині, а також тісна співпраця в рамках Вишеградської групи, входження до 

євроатлантичних структур посилює увагу вчених до політичних процесів у цих країнах. 

На початку 90-х років усі вони були в однакових стартових умовах, однак траєкторії 

посткомуністичного розвитку в кожній з них мали свою специфіку. Різними були темпи 

та результативність демократичних перетворень.  

У процесі побудови консолідованої демократії зазнали еволюції базові політичні 

інституції. Незважаючи на активну міжрегіональну співпрацю та певну уніфікацію 

політико-правових норм і процедур в рамках ЄС, політичні системи країн 

Вишеградської групи залишаються стійкою платформою для міжрегіональної 

співпраці. Тому актуальним як з теоретичної, так і з практичної точки зору є видання 

книги «Political Systems of Visegrad Group Countries» за редакцією В. Гізіцкі 

(W. Gizicki). У ній вперше здійснено глибокий політологічний аналіз політичних 

систем країн Вишеградської групи. Ця книга є спільним доробком науковців з Польщі, 

Словаччини, Чехії та Угорщини. Значну увагу вчені звернули на домінуючі проблеми 

трансформації політико-правових інститутів та ефективності їх існування в рамках 

політичних систем країн. 

Досить вдало продумана структура книги дозволила авторам проаналізувати такі 

складові політичної системи, як конституція, законодавча, виконавча, судова влади, 

місцева влада, виборча та партійна системи. Позитивно, що науковцям вдалося 

показати взаємодію цих елементів через призму політико-правових відносин. Зокрема, 

порушуючи проблему розподілу влад, кожний з дослідників намагався не лише 

проаналізувати правові акти, але і персоніфікувати політику. У книзі міститься значна 

кількість емпіричних даних щодо результатів виборів різного рівня та їх інтерпретація. 

Такий матеріал може послугувати основою для подальших компаративістських 

досліджень. 

У цьому плані особливо слід відмітити науковий доробок словацького вченого 

Ю. Марусяка (Marusiak), який ґрунтовно та багатоаспектно підійшов до висвітлення 

політичної системи Словаччини. Він досить детально дослідив коаліційну політику 

урядів Словаччини. Автору вдалося показати механізми взаємодії базових політичних 

інституцій, розглянути політико-правові проблеми їх функціонування. 

Загалом книга показує, що відмінності в політичних системах країн не є 

перешкодою для вибудовування архітектури міжрегіональної кооперації. Для України в 

контексті її європейських перспектив досить важливим є вивчення позитивного досвіду 

країн Вишеградської групи. Тому ця книга стане корисною як для політиків, державних 

службовців, так і для науковців та студентів. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
 

 
До друку приймаються статті та рецензії на нові видання. Обсяг матеріалів – 

10-12 сторінок (0,5 авторського аркуша). Текст має бути набраний у текстовому 

редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, кеґль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5. Формат файлу – .DОС або .RTF. Поля: верхнє та 

нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см. 

Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в 

матеріалі, а не завдяки використанню пробілів і табулятора. Таблиці розміщують-

ся в текстовому файлі.  

Інформація про УДК вказується в лівому верхньому куті без відступу. У 

наступному рядку справа – прізвище та ініціали автора. Через інтервал – назва 

статті (великими літерами, виділена напівжирним шрифтом, відцентрована 

відносно тексту). Через інтервал – назва статті та анотації українською, 

російською, англійською мовами, ключові слова. Далі – текст статті. Обсяг 

розширеної анотації англійською мовою орієнтовно 2 тис. знаків. 

Наприкінці тексту через інтервал вказується: „Список використаних джерел 

та літератури” (великими літерами, напівжирним, відцентровано щодо тексту). 

Джерела і література розміщуються в алфавітному порядку відповідно правил 

оформлення бібліографічного списку. 

Посилання оформляються в квадратних дужках. Перша цифра – номер 

джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Наприклад: [5, с. 159]. 

Після списку використаних джерел і літератури, подається наступна 

інформація: прізвище, ім'я, по батькові автора, науковий ступінь, учене звання, 

місце роботи й посада, а також е-mail. 

Відповідно постанови Президії ВАК України від 15 січня 2003 р. (Бюлетень 

ВАК України. – 2003. – № 1) стаття повинна містити такі елементи: постановка 

проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та 

практичними завданнями; аналіз останніх джерел і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття; 

формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу 

дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки 

з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

Редакційній колегії слід подавати один роздрукований примірник, а також 

електронну копію статті (дискета або СD) та рецензію на неї.  

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти не відредаговані та 

недбало оформлені тексти, вносити незначні скорочення і редакційні правки, які 

не впливають на зміст публікації. Неопубліковані матеріали, а також рукописи, 

дискети й ілюстрації авторові не повертаються.  

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за 

достовірність і точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних 

імен та інших відомостей. Думки авторів статей можуть не збігатися з  позицією 

редколегії.  
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