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ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
УДК 332.363:711.4
Хома Н. М.
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ:
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ІЗ ПОЗИЦІЙ ПОЛІТИЧНОЇ УРБАНІСТИКИ
Вивчаються урядові кластери як формат просторової організації
представницької архітектури. Кластерний підхід визначено як оптимальний спосіб
організації простору мегаполісів, насамперед столиць. Проблема розглядається в
контексті становлення нового дослідницького напряму – політичної урбаністики.
Урбанізм розглянуто як неоідеологію (новітню посткласичну ідеологічну течію), а
політичну урбаністику визначено як своєрідну філософію творення повсякденного
життя – за межами приватних помешкань і нової (вищої) якості. Проаналізовано
зарубіжний досвід застосування кластерного підходу. Аналізується проблема
перенесення урядового кварталу з історичної частини Києва.
Ключові слова: політична урбаністика, представницька архітектура, урядовий
кластер.
Хома Н. М. Кластерный подход к организации представительской архитектуры:
анализ подходов с позиций политической урбанистики.
Изучаются правительственные кластеры как формат пространственной
организации представительской архитектуры. Кластерный подход определен как
оптимальный способ организации пространства мегаполисов, прежде всего столиц.
Проблема рассматривается в контексте становления нового исследовательского
направления – политической урбанистики. Урбанизм рассмотрен как неоидеология
(новое постклассическое идеологическое течение), а политическая урбанистика
определена как философия создания повседневной жизни – за пределами частных
пространств и нового (высшего) качества. Проанализирован зарубежный опыт
применения
кластерного
подхода.
Анализируется
проблема
переноса
правительственного квартала с исторической части Киева.
Ключевые слова: политическая урбанистика, представительская архитектура,
правительственный кластер.
Khoma N. M. The cluster approach to representative architecture organization: analysis
of approaches from the position of political urban science.
The problem of creating of governmental clusters as a method of spatial organization of
representative architecture is studied. The problem is considered in the context of formation a
new interdisciplinary research area – political urban science. Urban science is studied as
neo-ideology (modern Post-classical ideological currents), and as political urban science.
Unique philosophy of creation of everyday life – outside of private homes and of new (higher)
quality is defined.
Functional differences of elements of urban landscape in different historical periods are
determined. It is emphasized that modern representative architecture should be directed to the
widest social inclusion, provision of new opportunities for interaction of population as well as
interaction between «government – society». It is underlined that there is a tendency of
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uniting within a single building (block) of the highest possible number of state or local
governmental authorities for optimization of the management process in view on the inclusion
of architecture (so-called governmental clusters).
The foreign experience of the cluster approach usage is analysed. The main formats of
its application are: 1) separation of governmental cluster in structure of «old» capital,
usually by having government buildings outside the historic centre or on the outskirts; 2)
transposing the capital to the newly built administrative-territorial units.
European experience of governmental clusters organization on the example of successful
West-European projects – the government blocks in Oslo and Berlin, as well as the complex
of governmental buildings Lombardy in Milan is researched. Practices of Asian cities,
including Sejong in South Korea, Putrajaya in Malaysia, Chandigarh in India are studied.
Attention is also paid to several projects in the former Soviet Union, including: Astana in
Kazakhstan and plans to construct a new Parliamentary Centre in North West Administrative
District (Mnevnikovskay plain) in Moscow. It is emphasized that intention of architectural
planning is not only compact grouping of administrative buildings, but also the idea of
decentralization of power (Georgia). The problem of the transfer of the governmental block
from the historical part of Kyiv is also analysed.
The cluster approach is defined as the best way of organizing space of big cities,
especially capitals.
Key words: political urban science, governmental cluster, representative architecture.
Серед найважливіших тенденцій сучасного планетарного розвитку є урбанізація.
Для України, попри активізацію за останні роки урбаністичного дискурсу, ще
характерне недооцінювання урбаністичних викликів у політичному розвитку держави
та суспільства, а також ігнорування сучасних прогресивних світових тенденцій
містопланування. Позаяк урбанізація неминуча, то необхідне прогнозування її
наслідків, урахування її впливу на комфортні та безпечні умови проживання містян
задля гармонізації відносин у системі «місто – містяни».
Сучасна урбаністика (можливий український термінологічний відповідник –
містотворення) асоціюється насамперед із альтернативною державній діяльністю з
дизайну та проектування міського простору, в першу чергу – соціально орієнтованою,
спрямованою на покращення існуючих публічних просторів і вирішення численних
міських проблем. Поняття «urban studies», «urban theory» використовуються на
позначення низки тенденцій, позицій і інтерпретацій, які прагнуть сформулювати
розуміння особливостей життя міста та життя в місті. Архітектурне планування,
гуманізація відчужених міських просторів, новітні формати активізму містян дедалі
частіше є об’єктами аналізу соціогуманітарних наук.
Вивчення урбаністичної проблематики започатковане ще у XIX ст., і на сьогодні
існує багато дослідницьких шкіл, які запропонували підходи до вивчення міста. Якщо
до середини XX cт. акцент в урбаністичних розвідках робився на економічних,
архітектурних дослідження, то від цього періоду і до сьогодні акцент – на
соціокультурній компоненті міста в дусі постмодерного підходу. Такі дослідники, як
Ґ. Зіммель, М. Вебер, В. Беньямін, Р. Парк і Л. Вірт, а потім А. Лефевр, Е. Соуджа,
С. Сассен та інші дивилися на суспільні процеси у просторовому вимірі крізь «оптику»
міста.
Із сучасних авторів урбаністичній проблематиці присвячені наукові розвідки
зарубіжних
дослідників-урбаністів
С. Аннунціати,
А. Лейфесте,
Б. Стіфела,
Ж. Субіроса та ін. Виділимо доробок вітчизняних авторів (В. Гук, С. Дяк, С. Ільченко,
О. Мусієздов, Є. Сарапіна, В. Тимінський, І. Тищенко, З. Рибчинська, Р. Цибрівський,
С. Шліпченко, Б. Шумилович та ін.). Потужнішими науковими спробами осмислення
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урбаністичної проблематики є щорічні випуски збірок досліджень із урбаністичних
студій, присвячених темі політик і практик оновлення міста за підтримки
Представництва Фонду ім. Г. Бьолля в Україні [3].
І хоч урбаністична проблематика вивчається українськими дослідниками різних
галузей (архітектурою, соціологічною та історичною науками, урбаністичною
антропологією, культурологією та ін.), та у площині політичної науки вона практично
не представлена. Тому нашим дослідницьким завданням є аргументація
концептуалізації самостійного напряму – політичної урбаністики. Доведення
доцільності власне політологічного аналізу урбаністичної проблематики у межах
політичної урбаністики ми розкриємо шляхом характеристики одного з проблемних
напрямів – урядових кластерів. Зауважимо, що урядові кластери не були предметом
досліджень вітчизняної політичної науки.
Здавалося б, що формування міста та бачення способів розв’язання його проблем –
це насамперед професійний інтерес архітекторів, проектувальників, інженерів. Але
місто формують також і: 1) політики та забудовники, які мають свої інтереси, котрі
дуже часто суперечать інтересам містян; 2) громадськість, яка зацікавлена у
безпечному, комфортному урбанізованому просторі; 3) дослідники, зокрема й
політологи, які пропонують методологічну рефлексію тієї сукупності парадигм, шкіл,
течій, теорій, що системоутворюють урбаністичні дослідження.
Для дослідження та прогнозування процесів урбанізації, управління ними потрібні
нові міждисциплінарні підходи. Одним із таких напрямів, на нашу думку, може стати
політична урбаністика, завдяки методологічним можливостям якої уможливлюється
науковий аналіз політичних особливостей розвитку процесів урбанізації в сучасному
світі. Цей напрям політичної науки перебуває на стадії зародження, концептуалізації
понятійного апарату, але він має потужний евристичний потенціал для осмислення
політичних реалій, які трансформуються під впливом урбанізації.
Політична урбаністика, на нашу думку, спрямована, з одного боку, на вивчення
саме політичних наслідків зміни урбаністичного ландшафту, а з іншого – на
випрацювання політичних механізмів гуманізації відчужених міських просторів.
Вважаємо, що політична урбаністика своїм предметним полем охоплює як державну,
так і недержавну соціально орієнтовану діяльність із дизайну та проектування міського
простору задля покращення існуючих публічних територій і вирішення численних
міських проблем ініціативою як держави, так і громадськості. Урбанізм формується як
неоідеологія, свого роду новітня посткласична ідеологічна течія, а політична
урбаністика постає як новітній міждисциплінарний напрям досліджень, який є
своєрідною філософією творення повсякденного життя – за межами приватних
помешкань і нової (вищої) якості.
Порівнюючи завдання містобудування, архітектури (особливо представницької 1) у
давні часи та сьогодні, неможливо не помітити кардинальну функціональну відмінність
елементів урбаністичного ландшафту. Наприклад, якщо у III тис. до н. е. старосхідний
монументалізм (зіккурати, піраміди, резиденції монархів) використовувався для
акцентування величі правителів і нікчемності простолюдинів, то у III тис. н. е.
архітектура спрямовується на якнайширшу соціальну інклюзію, надання нових
можливостей як для взаємодії населення, так і для взаємодії у системі «влада –
громадськість».

Представницька архітектура – архітектура будівель громадського призначення (резиденцій,
адміністративно-управлінських будинків, дипломатичних представництв тощо), які
відображають змістовність певної епохи й несуть яскраво виражений її образ [4, с. 53].
1
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викристалізовується тенденція до об’єднання в межах однієї будівлі чи району
якнайбільше загальнодержавних чи муніципальних установ задля досягнення
різноманітних завдань, насамперед задля оптимізації управлінського процесу. Такі
згрупування адміністративних структур віднедавна означають поняттям «урядовий
кластер»2. Уже є успішні напрацювання у зарубіжній практиці з розбудови урядових
кластерів.
Аналіз світового досвіду організації урядових кластерів показав дві паралельні
тенденції:
1) виокремлення урядового кластеру в структурі «старої» столиці, зазвичай через
винесення урядових будівель за межі історичного центру, іноді – на околицю; за
такого проектування на околиці в межах агломерації центр управлінської активності
аж ніяк не стає другорядним, відстороненим від прийняття рішень;
2) перенесення столиці в новозбудовану адміністративну одиницю.
Ознакою міста, особливо столиці, від давніх часів є можливість містян збиратися
разом (майдан, ринкова площа тощо). Принципова ознака сьогоденної комфортності –
це не лише можливість збирати разом «на Агору», але й можливість пересуватися
пішки (велотранспортом), витрачати мінімум часу для пересування у межах
адміністративних будівель тощо. Концепція «міста, комфортного для проживання»
(англ. «livable city») передбачає сучасне бачення перепланування мегаполісів, часто
спроектованих задовго до появи сучасного транспорту та великої кількості населення.
Практика обговорення тематики урядових кластерів започаткована у Бразилії, де
ще у 90-і рр. XIX ст. обговорювалося перенесення столиці держави з Ріо-де-Жанейро.
Причин спорудження нової столиці (нею у 1960 р. стало м. Бразиліа) на віддалі від
основних міст (але у географічному центрі країни) називалося щонайменше дві: 1)
винесення держструктур із історичних міст, насамперед з Ріо-де-Жанейро; 2) потреба
розвивати відсталу інфраструктуру територій поза межами мегаполісного Ріо.
Якщо аналізувати європейський досвід організації урядових кластерів, то серед
успішних проектів виділимо:
– урядовий квартал в Осло (Regjeringskvartalet), який у 1958–1996 рр. будували на
місці старовинного імператорського кварталу. Показовою є роль містян у
переплануванні цього адміністративного простору після терористичних актів 22
липня 2011 р., організованих А. Б. Брейвіком. Тоді комплекс споруд зазнав
серйозних ушкоджень, і уряд Норвегії закликав громадськість долучитися до
проектів відновлення (і перепланування) урядового кварталу. Це є хорошим
прикладом сучасного містопланування, яке опирається на колективну енергію
містян, втілену у краудсорсингові проекти модернізації публічного простору;
– урядовий квартал Берліна втілив у 1990-х рр. не лише реалізацію ідеї урядового
кластера, але й політичну ідею об’єднання Західного та Східного міста: по осі,
заданій рікою Шпреєю. Комплекс «Федеральна стрічка», видовжений на майже
кілометр зі заходу на схід, символізує об’єднану Німеччину. Щодо будівель в
урядовому кварталі, то пропри їх монуменальність вони максимально відкриті за
рахунок скляних конструкцій: скло стирає межу між містянами та тими, хто кермує
ними, вирішуючи управлінські питання. Загалом орієнтир на прозорість урядових
конструкцій – це ще одна тенденція, яка символізує політичну ідею відкритості
влади;
– комплекс урядових споруд Ломбардії (Palazzo Lombardia) у діловому кварталі
Мілана, споруджений у 2010 р. Примітно, що урядові кабінети не відчужені від
2

Кластер (англ. «cluster») – група однакових або подібних елементів, зібраних разом.
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громадськості чисельною охороною та контрольними прохідними, а архітектурний
комплекс включає й громадський рекреаційний простір із рестораціями, магазинами,
тобто уможливлюється вільний доступ до урядових споруд.
Азійські міста, володіючи значним територіальним ресурсом, часто будують нові
урядові центри в масштабі цілих міст чи секторів:
– Південна Корея з 2007 р. споруджує центр для міністерств і відомств у автономному
місті Седжон. У нього з часом планується перевести міністерства із Сеула; в основу
планування покладена ідея близькості проживання держслужбовців до офісних
будівель;
– Малайзія не переносила столицю, а поруч із нею прибудувала спеціальний
адміністративний центр. У 1995 р. на відстані 25 км від Куала-Лумпур з’явилося
невелике місто Путраджая, в яке переїхали прем’єр-міністр і уряд; у самому КуалаЛумпурі знаходяться лише парламент та королівський двір;
– Індійське місто Чандігарх (столиця штатів Пенджаб і Хар’яна), зведене у 1951–
1956 рр., розділене на 57 секторів, кожен із яких виконує визначену функцію.
Урядовий центр (асамблея (парламент), палац юстиції (верховний суд) і секретаріат)
під назвою «Капітолій» розташований у секторі 1 аж на околиці міста.
На пострадянському просторі виділимо два проекти (один є реалізований, інший –
запланований):
– Казахстан у 1997 р. переніс столицю з усім комплексом урядових установ із АлмаАти в Акмолу (пізніше – Астана);
– у Москві заплановане спорудження нового парламентського центру у ПівнічноЗахідному адміністративному окрузі (Мневниківська пойма) – за межами центру, що
за планом уможливить розвантаження транспортної інфраструктури.
Щоправда, причинами перенесення столиць можуть бути і не названі вище,
наприклад:
– столиця Белізу уже кілька десятиліть як перенесена до Бельмопану. Причиною
перенесення було не «розвантаження» досі столичного м. Беліз, а урагани. Уряд у
1970 р. був перенесений вглиб материка, подалі від природних катаклізмів;
– австралійська столиця (з 1927 р.) Канберра виникла для припинення суперництва між
Сіднеєм і Мельбурном, які змагалися за право столичного міста.
Звернемо увагу, що в архітектурне планування може бути закладений не лише
намір компактного згрупування адміністративних будівель, а й ідея децентралізації
влади. Прикладом є Грузія, де парламент розташований у Кутаїсі, низка міністерств – у
Тбілісі, та в цілому основні урядові структури знаходяться у різних містах.
Роззосередження адміністративних будівель по країні за задумом мало сприяти
рівномірному розвитку грузинських регіонів. Метаморфози представницької
архітектури Грузії чи не найвиразніше демонструють, як політичний лад накладає
відбиток на містобудівництво: зміна дизайну споруд держустанов синхронізована зі
зміною стилю роботи службовців – залишилися у минулому багатогодинні очікування,
непривітність чиновництва та інші атрибути тоталітарної бюрократичної машини.
Наприклад, грузинський парламент працює у велетенській скляній напівсфері,
зовнішній вигляд котрої не викликає жодних асоціацій із бюрократією та
недоступністю державців. Нетрадиційний підхід до представницької архітектури
уможливив демонстрацію цінностей політики держави – корисність, мобільність і
прозорість.
Уже не одне десятиліття обговорюється ідея перенесення урядового кварталу з
історичної частини Києва. Звучать думки про переміщення центральних органів влади
на Рибальський півострів, Осокорки, територію Північної Телички, площі Виставкового
центру (ВДНГ) тощо; діючі сьогодні урядові будівлі мали б стати готелями,
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культурними центрами, музеями тощо. Періодично офіційно озвучуються ідеї проектів
ділового центру: київською владою ще у 2006 р. був оголошений конкурс на кращу
забудову Рибальського півострова міжнародним діловим центром «Київ-Сіті».
Наступним став проект «Місто майбутнього».
Території на взірець Нижньої Телички чи Рибальського півострова традиційно
визначають найпридатнішими для перенесення адміністративних і бізнес-центрів Києва
з історичної частини [1, с. 31] задля успішного виконання владою столичних функцій та
підвищення ефективності співпраці всіх гілок влади. Ці території при зміні функції
промислових зон матимуть потенціал для влаштування відповідної інфраструктури та
зменшать навантаження на центральну частину міста.
Проблема завантаженості й некомфортності для пересування історичною
частиною столиці, відсутність реальних кроків для усунення незручностей навіть стала
темою новітньої вітчизняної політичної сатири (наприклад, серіал «Слуга народу»).
Громадськість ж такі проекти іронічно іменує «Нью-Васюки».
Та попри сарказм і недовіру громадськості, неможливо ігнорувати той факт, що
історичний центр Києва довгі роки намагаються «підігнати» під потреби бізнесу та
адміністративної влади. Водночас вулиці старого міста й будинки, яким вже більше ста
років, не мають змоги забезпечити сучасну ділову активність мегаполісу. Тож маємо
багато новобудов, які зведено подекуди навіть всупереч вимогам ЮНЕСКО, а також
автотранспортні корки на історичних вулицях. До проблеми підходять із хибних
позицій, руйнуючи історичні пам’ятки, замість того щоб перенести центри ділової
активності туди, де є можливим здійснення успішної бізнес-діяльності без
пошкодження історичної забудови. Із точки зору архітекторів Києва [2], винесення
урядового кварталу з історичного центру на сьогодні є необхідністю.
На нашу думку, гуманістичне містотворення є інструментом вираження не лише
рівня культури певного суспільства, але й минулих чи існуючих тенденцій у політиці,
підходів до співвідношення «людина – влада» у політичній системі. Воно
опосередковано характеризує форму правління, режим чи є носієм інших політичних
характеристик. І особливе значення для урбаністичного ландшафту сучасних
мегаполісів має представницька архітектура та підходи до її розташування у межах
(поза межами) міського простору. Як показує світова практика, кластерний підхід є
оптимальним способом організації простору великих міст, насамперед столиць.
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УДК 342.3 – 048.44
Маслов Ю. К.
ТРАНЦЕНДЕНЦІЇ ВЛАДИ ЯК ТЕХНІЧНІ ДІЇ З ФОРМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ПОРЯДКУ У СУСПІЛЬСТВІ
Розглянуто поняття «транценденція влади», з метою проаналізувати
конфігурацію його технічного конструювання у сучасному політичному просторі, та
«інстанція влади», яка відображає рівень бюрократичної ієрархії, який володіє певним
обсягом повноважень та завдань та, як правило, розглядається відносно даного рівня
повноважень (вища та нижча інстанції). Зазначається, що через свою винятковість
та доступ до недосяжного для інших рівня транценденцій кожна з інстанцій влади
має власний унікальний ресурс, який обумовлює ту чи іншу політичну практику.
Ключові слова: транценденції влади, інстанції влади, конфігурація влади,
конструювання політичного порядку, бюрократична ієрархія, мережа довіри,
демократична політична практика.
Маслов Ю. К. Трансценденции власти как технические действия по
формированию социально-политического порядка в обществе.
Рассмотрены понятия «трансценденция власти», с целью проанализировать
конфигурацию ее технического конструирования в современном политическом
пространстве, и «инстанция власти», отображающей уровень бюрократической
иерархии, который владеет определенным объемом полномочий и заданий и, как
правило, рассматривается относительно данного уровня полномочий (высшая и более
низкая инстанция). Отмечается, что через свою исключительность и доступ к
недосягаемому для других уровню трансценденции каждая из инстанций власти имеет
собственный уникальный ресурс, который обусловливает ту или другую политическую
практику.
Ключевые слова: трансценденция власти, инстанции власти, конфигурация
власти, конструирования политического порядка, бюрократическая иерархия, сеть
доверия, демократическая политическая практика.
Maslov Y. K. Transcendences of power as technical operations of forming of social and
political order in society.
The analyses of power as configuration of technical constructing in modern political
space caused to mark that in order that schematize the power it is necessary to fix in people’s
consciousness, in society, out-of-limit ideas and things which would be acknowledged as
things of universal and unattainable in certain culture. In other words, such truths are named
as transcendences of power. Such term exists within the limits of social and political
researches and means general ideas and principles, on which life is built and with which all
agree by virtue of that nobody can present, that this ideas and principles are possible to
attain.
Etymologic of «transcendence» means a transition through a limit. In wide sense it
means an output of anything for own limits. Today, when the sphere of the human mastering
engulfs more industries which were existing and inviolable before, appears a concept of
transcendence, which is extraordinarily important for any practices which deal with
realization of projects: «Transcendences today are not speculative and theoretical
construction, but technical actions, on the construction of points of absoluteness, to which
people will belong as to inviolable truths, and which will give existence the formed order».
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In this sense the concept of transcendence today is directly correlated with the concept
of power. It is explained in the next way: power gives it in an exchange on that people live in
the order formed by it, where safety, transport connections, possibility to live in state and so
on is given.
But these transferred things are incommensurate to the separate man. That, power
carries out an exchange through transcendence. A man gives something (money, labour and
so on), and gets transcendental («divine»): defence, life, welfare, and other like that. In this
sense question about technology and organization of power is a question about organization
of transcendental exchange, about the object of transcendental relations. Therefore the
purpose of the article is consideration of transcendences of power as set procedure which is
correlated with the instances of power and corrects them.
Key words: transcendence of power, instances of power, configuration of power,
constructing of political order, bureaucratic hierarchy, network of trust, democratic political
practice.
Аналіз політики як особливої сторони людської життєдіяльності, яка функціонує
на основі цілеспрямованої колективної організації, безперечно пов’язаний із
феноменом політичної влади. За своєю природою влада – явище суспільне, оскільки
виникає в суспільстві. Суспільство без влади – це хаос, дезорганізація, саморуйнування
соціальних зв’язків.
Аналізуючи схематизм влади як конфігурацію її технічного конструювання у
сучасному політичному просторі, варто зазначити, що для того, щоб схематизм влади
здійснювався, необхідно зафіксувати в свідомості людей, в суспільстві, в культурі певні
позамежні ідеї та речі, які були б визнані всіма як речі всезагальні та недосяжні.
Іншими словами, такі істини називають транценденціями влади. Такий термін існує в
межах суспільно-політичних досліджень та означає загальні ідеї та засади, на яких
будується життя та з якими згодні всі в силу того, що ніхто не може уявити, що ці ідеї
та засади можливо досягти [див. 3, с. 503–514].
Етимологічно «транценденція» означає перехід через межу. В широкому сенсі це
означає вихід будь-чого за власні межі, перехід від сфери поцейбічного в сферу
потойбічного, віднесення до непідвласного тощо. Сьогодні, коли сфера людського
освоєння охоплює все більше галузей, які раніше вважалися безумовно існуючими та
непорушними, виявляється, що поняття транценденції є надзвичайно важливим та
вагомим для будь-яких практик, які мають справу з реалізацією задумів та їх
здійсненням, перш за все для влади. «Транценденції сьогодні є не умоглядною та
теоретичною конструкцією, а технічною дією з побудови точок безумовності, до яких
люди будуть ставитися як до непорушних істин та які будуть придавати існування
сформованому порядку» [3, с. 505].
У цьому сенсі поняття транценденції сьогодні безпосередньо співвідноситься з
поняттям влади. Пояснюється це так: влада надає це в обмін на те, що люди живуть в
сформованому нею порядку, де надається безпека, транспортні сполуки, можливість
жити в історії, державі тощо.
Але ці перелічені речі несумірні з окремою людиною. Тобто влада здійснює обмін
через транценсус. Людина віддає речі земні (гроші, працю тощо), а отримує
трансцендентальне («божественне»): захист, життя, добробут тощо. В цьому сенсі
питання про технологію та організацію влади – це питання про організацію
трансцендентального обміну, про предметизацію трансцендентального відношення
(незрівняні речі виявляються взаємообмінюваними). Незважаючи на те, що цією
проблемою займались і займаються відомі вчені, такі як І. Ільїн, Р. Мухаєв, Н. Нижник,
Р. Шайхутдінов та ін., все ж загальноприйнятого розуміння ще не знайдено. Тому
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метою статті є розгляд транценденції влади як певного порядку, який співвідноситься з
інстанціями влади і корегує їх.
Відтак, в якості прикладу такого роду транценденції можна навести ідею про те,
що люди від народження різні, а не однакові та рівні. Така ідея була розповсюджена до
XVIII ст., згідно з нею вважалося, що люди різні за своїм походженням: є шляхетні
люди, а є прості. Вони різні в силу свого фізичного устрою (в аристократів «голуба
кров», наприклад). На такій транценденції будувалася станова влада. В ті часи уявити,
що принц та жебрак можуть помінятися місцями, можливо було тільки в казці. Але
навіть така казка побудована на тому, що принц таки відрізняється від інших людей, і
це неможливо подолати.
Тобто транценденції – це такі ідеї, що відносяться до речей, які подолати
неможливо, до природи, за рахунок яких фіксуються підвалини, на яких будується
загальний порядок, змінити який нікому з людей не під силу.
Транценденціям влади протиставляється поняття «народ». Традиційно під народом
розуміють людей, суспільство, яке живе в певній системі влади, за певним порядком,
заснованим на певних визначених транценденціях. Але народ в схематизмі влади – це
не просто населення, мешканці певної території, сукупність людей тощо. Важливо
уявляти, що народ з’являється тоді, коли він ці транценденції влади приймає як
безумовні та недосяжні ні для кого підвалини існуючого порядку. Саме на них народ
орієнтується в подовженні та будівництві свого життя.
Оскільки народ не має безпосереднього доступу до транценденцій, потрібні
спеціальні люди, групи людей, організації, інститути та інші утворення, які є всіма
визнаними носіями цих ідей та транценденцій. Такі утворення називають інстанціями
влади.
Інстанцією в правових дисциплінах називають той чи інший рівень бюрократичної
ієрархії, який володіє певним обсягом повноважень та завдань та, як правило,
розглядається відносно даного рівня повноважень (вища та нижча інстанції). У
філософії термін «інстанція» застосовується для позначення згрупування функцій без
конкретизації матеріального уособлення. В політології поняття «інстанція влади»
визначає ту чи іншу конкретизацію способів та форм реалізації влади (владної волі) та
водночас особливої форми відтворення життя людей.
Через свою винятковість та доступ до недосяжного для інших рівня транценденцій
кожна з інстанцій влади має власний унікальний ресурс. Наприклад шамани, на відміну
від інших людей, зокрема й вождів, можуть спілкуватися з духами. Церква може
спілкуватися та взаємодіяти з Богом, що іншим не під силу. Фізично сильним або
озброєним людям доступна сила, яка іншим невідома. Люди можуть володіти
багатством, яке настільки велике, що це багатство та ті виняткові можливості, які воно
надає, недосяжні для інших людей. Винятковий ресурс інформації про віддалені події
та їх інтерпретація притаманна засобам масової інформації завдяки їх технічним
пристроям. Ідея всезагальних процедур або всезагальної рівності перед державою є
прерогативою бюрократії та суду. Вони недосяжні для інших, тотальні та всезагальні.
Тому інстанції влади оформлюються на основі певного виключного ресурсу,
недосяжного для інших. Способи їх оформлення та становлення можуть бути різними.
Як свідчить історія, традиційно інстанції влади оформлюються, перш за все,
державними, церковними чи іншими інституціональними конструкціями, які фіксували
певну винятковість. Але разом з цим можна навести приклад, як така недосяжність
може фіксуватися за рахунок наявності духовного або культурного авторитету, і в
цьому сенсі інстанція влади зосереджена в одній людині.
Влада, що організує життя у вигляді певного відтворювального порядку, і життя,
якому властиві надмірність та спонтанність, знаходяться в перманентному
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протистоянні. Життя кожного разу виявляється джерелом виникнення нових
ситуативних конструкцій, які проблематизують вже існуючий порядок відтворення, що
спирається на сформовані інститути влади. Виникають загрози відтворенню життя та,
як наслідок, з’являється зовсім новий тип влади, який в свою чергу задає новий тип
порядку, здатний зняти проблеми. Такий тип влади, який з’явився в результаті певного
«онтологічного стрибка», і буде називатися новою інстанцією влади.
Різні інстанції влади існують у вигляді композиції інстанцій влади, кожна з яких
володіє своїм винятковим ресурсом і не залежить від інших. Усі існуючі конструкції та
комбінації влади з самого початку створювалися як такі, що складаються з декількох
інстанцій (типів влади), кожна з яких формує свою власну цінність та винятковість,
недосяжні для інших інстанцій. Поява нових інстанцій влади примушує кожного разу
заново створювати композицію влади, перерозподіляти вплив, встановлювати правила
взаємодії між інстанціями. За Р. Шайхутдіновим, кожна інстанція суверенна всередині
себе; володіє винятковим ресурсом; формує свою транцендентність, перед якою всі
рівні (через те, що вона недосяжна для інших); створює свій тип порядку, який
регулюється за допомогою даної транценденції; формує свій народ та відповідну еліту;
має свої місця присутності [3, с. 518].
Під час формування інстанції влади те, що оформлюється в якості ексклюзивного
(виняткового) ресурсу, співвідноситься з транценденцією. Кожна інстанція влади
створює (відбудовує, відтворює) певну транценденцію, тобто певний ідеальний порядок
(порядок в ідеальній дійсності). Такий порядок (ідею порядку) ця інстанція влади не
може покласти під сумнів: він для неї безумовний. Для кожної інстанції влади існує
своя транценденція: ідея права – для судової влади, зв’язок з Богом – для релігії,
об’єктивна інформація та формування змістів – для ЗМІ. Для держави транценденцією
та безумовністю виявляється загальний порядок та однаковість процедур на всій
території. Оскільки транценденція виявляється недосяжною для дії, перед нею всі рівні
(всі рівні перед державним порядком, законом, Богом, грошами тощо).
Для певного прошарку населення ці ідеї перетворюються на цінності, якими вони
керуються в житті та з позицій яких вони оцінюють те, що відбувається в державі. Такі
цінності пов’язані зі способом буття цих людей. Тобто кожна інстанція влади задає свій
тип транценденції, який перетворюється спочатку на соціальні цінності, а вже потім в
принципи взаємодії людей.
Але у безпосередній формі взаємодіяти з інстанціями влади весь народ не в змозі.
Тому повинні бути допоміжні конструкції, які дозволяли б народу взаємодіяти з
інстанціями влади і таким чином розуміти спільний простір, в якому є порядок,
розуміти межі своїх можливостей і в такий спосіб орієнтуватися в світі.
Р. Шайхутдінов вважає, що таких допоміжних конструкцій існує щонайменше дві.
По-перше, це різного роду «місця присутності». Різноманітні інстанції влади формують
свої «місця присутності», в яких здійснюється контакт з тією чи іншою інстанцією
влади. Наприклад, інстанція церковної влади формує в якості своїх місць присутності
храми, священні тексти, літургії та інші ритуали, до яких можуть залучатися люди. Для
державних інстанцій влади такими місцями є різного роду установи та відомства. Подруге, існує особливий прошарок людей, які здійснюють перенос транценденцій в
народ та навпаки – вимоги народу доводять до інстанцій влади. В історії засвідчено, що
такі функції свого часу виконували оракули, аристократія, спеціальні люди в оточенні
монарха та інші. На сучасному етапі прошарок таких людей називають елітою.
Схематизм влади в такому розумінні реалізується як певна визначена
конфігурація, яка забезпечує певний спосіб взаємодії транценденцій влади, інстанцій
влади, еліт, місць присутності та народу. Виникає питання, як така конфігурація існує
та як вона фіксується в свідомості людей.
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Звичайно, що влада фіксується в свідомості людей вже не у вигляді транценденцій.
Транценденції повинні бути недосяжними не тільки фізично, але й інтелектуально. Тоді
виходить, що транценденції влади, хоча певним чином й позначаються на ідеології,
цінностях та культурних зразках, певною мірою виявляються небаченими для народу.
Разом з тим, та чи інша композиція інстанцій влади, той чи інший тип влади, певна
реалізація схематизму влади існує як певна негласна згода народу на такий тип влади.
Одним з перших, хто на це вказав, був Н. Макіавеллі: «Такого роду негласна згода є
підґрунтям для визнання та легітимності існуючої влади. Наприклад, легітимації
конкретних людей, які можуть входити в ту чи іншу інстанцію влади, а також
різноманітних процедур та механізмів здійснення влади» [1, с. 179]. Пізніше ці його ідеї
підтримали Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є та Ж.-Ж. Руссо, які доводили, що
існує перелік базових припущень, ідей, які від народження притаманні людині та на
основі яких люди погоджуються на той чи інший тип влади.
Історично Ш.-Л. Монтеск’є був першим, хто зафіксував принцип декількох
непідзвітних одна одній інстанцій влади. Мова йде не про розподіл влади – не про те, як
одну владу поділили на три частини. Зокрема, Ш.-Л. Монтеск’є стверджує, що існує
декілька окремих інстанцій влади, кожна з яких володіє ексклюзивним ресурсом, а цим
інстанціям доводиться між собою домовлятися. У цьому сенсі держава – це тільки одна
з інстанцій влади, яка володіє доволі визначеним винятковим ресурсом (загальний
порядок та однаковість процедур на всій території), та така, що не підмінює собою інші
інстанції. Ставлення до держави як до єдиної можливої влади, яке накладається на
намагання держави створити моноцентричну конструкцію, створює ту ситуацію
послаблення життя, пригнічення політики, вихолощення демократії, яка спостерігається
на терені пострадянського простору.
Інколи владу розглядають як систему державних органів. Тільки державна влада
має монополію на те, щоб змусити членів суспільства виконувати її наміри. Державна
влада однаковою мірою означає як певну організацію, так і практичну діяльність по
здійсненню цілей і завдань цієї організації.
Чарльз Тіллі, один з сучасних західних дослідників проблем влади в умовах
глобалізованого світу та всесвітнього захоплення ідеєю демократії, вважає, що на
сучасному етапі відбувається трансформація конфігурації влади в суспільстві. На його
думку, сучасна влада перебуває в стані зміни своєї конфігурації внаслідок протікання
трьох процесів – інтеграції мереж довіри, ізоляції категоріальної нерівності та ліквідації
незалежних центрів влади, які вдаються до насилля та примусу [див. 2, с. 232].
Зупинимося детальніше на кожному з зазначених процесів з метою з’ясування, що саме
змінюється в сучасній владі.
Довіра передбачає, що суб’єкт ставить певний результат в ризикову залежність від
можливого злочину, помилок або невдач іншого. Взаємини довіри поєднують людей,
які регулярно піддають себе ризику. Можна дати наступне визначення мережам довіри:
це різноманітні зв’язки, головним чином довговічні та міцні, які люди зав’язують щодо
цінних, важливих та довготривалих ресурсів та підприємств, піддаючись ризику
можливого злочину, помилок та невдач з боку інших людей.
Демократія обов’язково здійснює часткове включення мереж довіри в публічну
політику. Якщо базові мережі довіри, які створюються громадянами для здійснення
своїх колективних заходів, залишаються поодаль від публічної політики, тоді у
громадян виявляється мало стимулів брати участь в такій політиці, але досить потужні
стимули приховувати свої соціальні зв’язки від політичної інтервенції. За таких умов
майже неможливо ефективно та послідовно впроваджувати колективну волю громадян
в діяльність держави, принаймні без революції. Але повна інтеграція, наприклад, як при
теократії, родових олігархіях та фашизмі, також виключає можливість демократії,
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оскільки має місце недопущення переводу колективної волі громадян через переговори
в діяльність держави.
Три головні процеси інтегрують мережі довіри в публічну політику – розпад
відокремлених мереж довіри, інтеграція раніше відокремлених мереж довіри та
створення нових, пов’язаних з політикою мереж довіри. Такі процеси доцільно, на
думку Ч. Тіллі, вважати необхідною умовою демократизації: «Вони необхідні, тому що
інакше у громадян немає стимулів справлятися з провалами демократичної політики,
тому вони з легкістю будуть покидати публічну політику, коли вона їх не буде
задовольняти. Інтегрування мереж довіри спонукає громадян обирати право голосу та
лояльність замість виходу з політики. Протилежні вказаним процеси виводять мережі
довіри з публічної політики» [2, с. 120].
Нерівність, за Ч. Тіллім, – це такі відносини між особами чи групами осіб, коли в
результаті їх взаємодії одна група отримує більше переваг, ніж інша. Усталена
категоріальна нерівність – це такі, що мають організаційні форми, відмінності в
перевагах за статтю, національністю, етнічною приналежністю, релігію, приналежністю
до якоїсь громади і т. п. Ч. Тіллі налічує десять груп найважливіших ресурсів, які
породжують нерівність впродовж історії людства, серед яких примус, праця, тварини,
земля, традиційні інститути, машини, фінанси, інформація, ЗМІ, науково-технічна
інформація тощо [див. 2, с. 137–140]. Ті чи інші реципієнти звертаються до таких
ресурсів для отримання прибутку шляхом скоординованих дій. Коли ж ресурсів не
вистачає або їх можна порівняно легко скоротити, то вдаються до узурпації та
експлуатації можливостей, тобто породжують нерівність.
Будь-які режими породжують нерівність і роблять це трьома можливими шляхами:
захищаючи переваги своїх основних прибічників; створюючи свої власні системи
стягування або винагороди ресурсами; перерозподіляючи ресурси серед сегментів
підвладного їм населення. При демократичному режимі існує значна матеріальна
нерівність, і при цьому демократичні держави вкладають кошти у підтримку існуючих
форм такої нерівності, що означає, що відсутність нерівності не є необхідною умовою
демократії чи демократизації. Замість цього досягнення демократії полягає в ізоляції
громадської політики від будь-яких питань існуючої матеріальної нерівності.
Демократичний режим здатен формуватися та існувати тільки до того часу, поки сама
публічна політика не стане розпадатися по межах категорій нерівності. І навпаки,
політичні права, обов’язки та залучення, відмінні від категорій нерівності, погрожують
демократії та перешкоджають процесу демократизації. Демократія процвітає, коли
нерівність повсякденного життя не пов’язана з нерівностями у відносинах «держава –
громадянин» [2, с. 145].
Значні зміни ступеня та характеру категоріальної нерівності також впливають на
демократичні перспективи. Будь-яке суттєве посилення категоріальної нерівності, яке
ніяк не компенсується публічною політикою, виявляється серйозною загрозою для
існуючих демократичних режимів. Посилення категоріальної нерівності призводить до
контролю основних ресурсів з боку влади, що в результаті веде до появи авторитарних
режимів. І у теперішній час, коли світ як ніколи раніше зіткнувся з можливістю
реверсивності демократичних трансформацій, дослідження зазначених проблем є
актуальним і важливим напрямом подальших доробок.

1.
2.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Николло Макиавелли //
Избранные сочинения. – М. : Мысль, 1982. – С. 126–275.
Тилли Ч. Демократия / Чарльз Тилли [пер. с англ. Т. Б. Минской]. – М. : Наука,
2007. – 263 с.

18

3.

Шайхутдинов Р. Современный политик: охота на власть / Руслан Шайхутдинов. –
М. : Европа, 2006. – 616 с.

УДК 327.2
Лаврук Т. П.
ОБ’ЄКТИВНИЙ ТА СУБ’ЄКТИВНИЙ АСПЕКТИ ДИХОТОМІЇ
ДЕФІНІЦІЙ ДЕМОКРАТІЇ
Об’єктивні факти та суб’єктивне тлумачення змісту, завдань та методів
демократії як світогляду та політичного режиму провокують перманентні дискусії
щодо інтерпретації сприйняття цього феномену. Контроверсійні гіпотези та
неоднозначні прогнози актуалізують дослідження причин та наслідків практичного
втілення демократичних принципів та цінностей.
Ключові слова: демократія, демократичні принципи, рівність, справедливість,
концепції демократії, елітарна демократія, капіталізм.
Лаврук Т. П. Объективный и субъективный аспекты дихотомии дефиниций
демократии.
Объективные факты и субъективное толкование содержания, задач и методов
демократии как мировоззрения и политического режима провоцируют перманентные
дискуссии
относительно
интерпретации
восприятия
этого
феномена.
Противоречивые гипотезы и неоднозначные прогнозы актуализируют исследование
причин и последствий практического воплощения демократических принципов и
ценностей.
Ключевые слова: демократия, демократические принципы, равенство,
справедливость, концепции демократии, элитарная демократия, капитализм.
Lavruk T. P. Objective and subjective aspects of the dichotomy of definitions of
democracy.
Objective facts and subjective interpretation of the meaning, tasks and methods of
democracy as outlook and political regime provoke permanent discussions about the
interpretation of the perception of this phenomenon. Controversial hypotheses and mixed
predictions actualize research of the causes and consequences of implementation of
democratic principles and values.
Despite the highly controversial way of development, repeatedly pessimistic statements
about its future, democracy is the most desirable form of the state, which continues its
evolution.
At present time there are three main approaches to understanding the essence of
democracy. The first defines it in terms of sources of power (the will of the people), the second
ascertains its purposes (the common good), and the third defines it in procedures that are
used in the government.
The classical theory of democracy may be analyzed through the prism of the theory of
democratic elitism, which is a combination of classical ideas of social science of the
beginning of the century with achievements of liberal thought of the end of the XXth century.
The main emphasis should be made on determining the conditions under which the elites and
sub-elites may be important factors in the development of democracy and equality.
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Nowadays prevails conceptual approach of R. Dahl, according to which the ideal of
representative system is not democracy, but polyarchy – the power of several groups, elites
and segments, which effectively perform representative functions.
In future institutions of representative democracy must be changed on forms and models
of direct democracy, which provide individual and direct participation of citizens in decisionmaking. At present the choice in favor of democracy gets more and more characteristics of
cultural and civilizational choice, axiological and ethical.
Key words: democracy, democratic principles, equality, justice, concepts of democracy,
elite democracy, capitalism.
Незважаючи на вельми суперечливий шлях розвитку, неоднократні песимістичні
вислови про її майбутнє, демократія залишається найбільш бажаною формою
організації держави, що продовжує свою еволюцію. У праці «Про демократію» Роберт
Даль зазначав: упродовж двадцяти століть, протягом яких демократія обговорювалася,
дискутувалася, аналізувалася, ігнорувалася, підтримувалася, стверджувалася,
реалізовувалася, руйнувалася і зазнавала аргументаційних атак, згоди щодо деяких
найбільш фундаментальних аспектів, котрі відносять до її сутності, так і не виникло.
Так, демократія, поза сумнівом, є феноменом, що існує мало не з початку розвитку
людства, феноменом, що постійно еволюціонує.
Безперечно, аргументованою видається позиція, за якою демократія може успішно
функціонувати лише тоді, коли члени суспільства володіють специфічною політичною
культурою. Перефразовуючи вищенаведену тезу, зазначимо, що йдеться про готовність
суспільства загалом та кожного з його членів зокрема жити відповідно до
демократичних принципів. Коли ж така культура суспільству не притаманна, то про
демократію не може бути й мови навіть за наявності демократичних інститутів. Серед
факторів, що впливають на становлення демократичного режиму, визначають його
стабільність, або, навпаки, стають причиною падіння, виокремлюють культурні,
інституціональні, політичні та економічні [1, c. 76–77].
Спроба скласти перелік визначень демократії як форми правління, політичного
режиму і способу життя привела Р. Даля до впровадження в науковий обіг терміну
«поліархія», що означає форму правління більшості громадян (на противагу монархії та
олігархії). «Концепція поліархії є неоелітистським варіантом плюралістичної
демократії, за якої акцент робиться на плюралізмі інтересів груп і організацій, на
змагальності їхніх шансів на перемогу, на здійсненні влади або на вплив на владу.
Виходячи із взаємозв’язку між ідеальною та реальною демократією, з деяких
невідповідностей у функціонуванні демократії у сучасному суспільстві, Р. Даль
аналізує парадокси демократії. У наші дні розбіжності між цими двома значення
демократії (емпіричною та ідеальною, метою та ідеалом) призвели до складного й
неоднозначного визначення концепції демократії. Справді, демократія, по суті, є
елітарною і прагматичною. Вона має як певні переваги, так і вади. Участь у здійсненні
владних повноважень вимагає підбору осіб, що беруть участь в обговоренні й
ухвалення рішень незалежно від рівня їхньої компетентності, підготовленості та
спеціалізації. У цей контекст списується і функціонування сучасної бюрократії, котра
науково обґрунтована М. Вебером як необхідний інструмент для організації
раціонального й ефективного функціонування сучасного суспільства, а згодом стає
нефункціональним, руйнівним фактором соціального механізму» [1, с. 77–78].
Серед інших дослідників, які аргументовано сформулювали елітистські концепції,
в тому числі елітистські концепції демократі, варто назвати Р. Міхельса та Г. Моску.
Зокрема, Р. Міхельс виходив з того, що демократія потребує особистої участі усе
більшої кількості людей у прийнятті рішень, що досягається лише завдяки розширенню
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бюрократичного контролю над діяльністю політичних партій і профспілок, а також
зосередженню влади в руках невеликої групи осіб – бюрократів. Але у результаті
демократія зустрічає суперечність, яку неможливо подолати. «Г. Моска ставив під
сумнів саме поняття «демократія», оскільки публічне правління зосереджується в руках
домінуючих меншостей (еліти), а підлегла більшість (маси) свідомо чи неусвідомлено
зважають на цю обставину. Він вважав, що будь-яка політична влада є олігархічною,
вбачаючи в представницькому парламентському правлінні «вироджену форму
демократії». На думку Г. Моски, демократія Аристотеля була, по суті, аристократичною
для більшості членів суспільства (демосу). Нині ж демократія є маскуванням
міноритарної влади, «плутократичної» демократії. Він вважав демократію утопією,
міражем, у гонитві за яким некомпетентні маси, стаючи об’єктом маніпуляцій з боку
демагогів, прокладають шлях диктатурі в її сучасних виявах (соціалізм та
фашизм)» [1, с. 80].
За будь-якого підходу принцип рівності є базовим для демократії. Як згадував
А. де Токвіль, ніщо так не вражає за результатами знайомства зі США, як всезагальна
рівність умов. Більше того, в ХХІ ст. часто обговорюється зміст поняття «американська
мрія», в ідеальному тлумаченні якого – це правління, устрій та режим, за якого кожен
вільний та рівний апріорі. Але не все так ідеально однозначно. Хоча, безперечно,
рівність є фундаментальним фактом американського життя. Більше того, вона
поширюється значно далі законів США, панує над усіма сферами суспільного буття,
інтенсивно генерує громадську думку, породжує почуття, навіює відповідний спосіб
дій і модифікує будь-яке суспільне явище.
Він зауважив і логічно обґрунтував цю позицію, що демократія більш небезпечна
для свободи, ніж монархія чи аристократія. Адже авторитет монарха є суто фізичним,
бо він контролює практично все в житті підлеглих, але не спроможний підпорядкувати
їхні думки. Натомість демократичний деспотизм більш екстенсивний і м’який: не
вдаючись до тортур, він змушує людей деградувати. Деспотизм демократії зумовлений
владою громадської думки, яка придушує і висміює непопулярні погляди, тобто
індивідуалістичні позиції. А. де Токвіля надзвичайно непокоїв цей тихий терор, який не
страчує людину, а просто не дає їй жити, не тиранізує, але виснажує настільки, що
народ перетворюється в легко кероване стадо, а уряд – в пастуха. Також він визнавав,
що коли бачиш величезну юрбу істот, подібних одна одній, де ніхто не вищий і не
нижчий, то мимоволі здригаєшся від такої одноманітності й починаєш жалкувати про
минуле – незалежно від того, якими б не були його недоліки.
Однак свою фундаментальну працю А. де Токвіль все-таки завершує
оптимістично, висновуючи, що, можливо, рівність менш піднесена, однак вона більш
справедлива, і саме в цій справедливості – джерело її безальтернативної величі й краси.
Він наголошував, що індивід не повинен вважати себе безпомічним на тлі дії сліпих
сил – історії, природи, раси тощо. Безперечно, кожен знаходиться в межах деякого
фатального кола, переступити через яке він не в змозі. Все ж в межах цього кола
індивід має майже необмежені можливості. Аналогічна концептуальна теза стосується і
суспільств: ми не можемо завадити поширенню тенденцій рівності, але від нас значною
мірою залежить, до чого вони призведуть – до свободи чи рівності, варварства чи
просвітництва, злиднів чи процвітання.
Інтегральні складові демократії виокремив К. Поппер у праці «Відкрите
суспільство та його вороги». Автор зазначив, що основною критеріальною ознакою,
атрибутом «відкритості» суспільства є демократія, яка володіє потужним критичним
потенціалом індивідуальної та суспільної свідомості. У такому суспільстві, з його точки
зору, не лише ставляться терпляче, а й усіляко стимулюють інакодумство,
інтелектуальну свободу як окремих індивідів, так і соціальних груп, спрямовану на
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розв’язання соціальних проблем і динамічне реформування суспільства. Для
К. Поппера надзвичайно важливою була строга ієрархія цінностей. Можливо, саме тому
демократія мала шанс на позитивні оцінки. Отож, свобода має бути номером один, а
лише потім – справедливість. У вільному суспільстві засобом критики і
реформаторських перетворень з’являються непогані шанси для досягнення
справедливості; натомість у суспільстві, закритому для критики, як правило, й мови не
може бути про справедливість.
Переконливою є гіпотеза, що «іронія демократії» полягає в тому, що саме еліти, а
не маси, найбільшою мірою втілюють демократичні цінності сучасного суспільства;
демос же здебільшого виявляється носієм авторитарних, екстремістських і загалом
антидемократичних тенденцій: «Маси не надають переваги демократичним «правилам
гри»; коли вони політично активовані, то практично завжди виходять за межі цих
правил і вдаються до насилля» [8, с. 500]. З огляду на це з метою послідовної реалізації
власних принципів і задля надійної стабілізації демократія має істотно обмежувати і
знижувати рівень безпосередньої залученості громадян у процеси вироблення,
прийняття і реалізації політичних рішень. Небезпека для такої реалізації чатує не
стільки з боку окремих кланів, які акумулюють в своїх руках джерела і ресурси влади,
скільки і насамперед з боку мас, котрі претендують на безроздільну монополію. Відтак
другою «іронією демократії» є те, що саме маси, а не еліти є найбільшою небезпекою
для демократичних перспектив сучасного суспільства.
Історія державництва, особливо минулого століття, переконливо довела, що
демократичні системи із гранично широким представництвом якраз і призводять до
некерованості держави. Беручи до уваги цю особливість, влада повинна бути істотно
незалежною від настроїв виборців, інакше вона виявиться неспроможною здійснювати
відповідальну політику. Р. Даль влучно зауважив, що напружена конкуренція цілком
об’єктивно змушує політичні еліти чутливо реагувати на потреби виборців. Втім, не
менш об’єктивно це відкриває шлях для тотального популізму і охлократичної
трансформації демократичної системи. Отож, необхідна не лише чутливість, а й деяке
дистанціювання управлінської ланки від поточних вимог і тактичних інтересів мас, в
іншому випадку результат може бути не лише не відповідним очікуваному, але й
діаметрально протилежним.
На противагу поширеному стереотипу фашистська чи комуністична диктатура, як
правило, не є прямою узурпацією влади, а з’являється в результаті спротиву
корумпованому режиму. Не варто робити розлогий історичний екскурс, аби
переконатися в очевидному: тоталітарні рухи мали масовий характер і виникали
внаслідок широких народних протестів. Безліч концепцій політичної психології,
аналізуючи рушії тотальних трансформацій, висновують наявність готовності
суспільства прийняти такий режим через стрімке зростання конфронтаційних настроїв.
Неможливо уявити перемогу тоталітарного руху за умов суспільного добробуту і
процвітання. Так, основою успіху тоталітаризму є не політична узурпація, а віра в його
мету на початковій стадії, тобто в мету, задля якої такий рух і був ініційований. Адже
маси вірили не стільки в Гітлера, Сталіна чи Мао Цзедуна, скільки в ідеї світлого
майбутнього, в те, що вожді не лише хочуть, а й спроможні забезпечити настання
такого майбутнього. І знову ж таки, існуючий стан суспільно-політичного та соціальноекономічного розвитку в кожній із країн не влаштовував активну більшість їхнього
населення.
Погоджуємося із Дж. Сарторі щодо того, що «визначаючи демократію лише як
виборну поліархію, ми ігноруємо аспект ефективності функціонування системи,
оскільки електоральна конкуренція забезпечує не якість результатів, а лише їх
демократичний характер. Що ж стосується чеснот кінцевого продукту, то вони
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залежать від якості, а не від чутливості лідерства» [9, с. 171]. Тому кожна революція
має сенс лише в тому разі, якщо обрала своєю метою відновлення демократії, але не в
евфеміністичному сенсі – як «правління народу» або «влада більшості», а тоді, коли
соціальні інститути в особі всезагальних виборів і права народу змістити уряд
реалізують суспільний контроль за діяльністю владних структур і здійснюють
ненасильницькі реформи.
Не варто виключати корелятивну залежність рівня життя у конкретній державі та
перспектив демократичного ладу в ній. Чим вищий рівень ВВП на душу населення, тим
більш реальною є вірогідність демократії. Зокрема, «з 1950 по 1999 роки тривалість
існування демократії у країні зі середньодушовим доходом менше 1000 доларів
складала приблизно 12 років. При доходах на душу населення 1000–2000 доларів
демократичне правління мало шанс тривати 25 років. При доходах понад 6000 доларів
демократію змінити практично неможливо. Незалежно від будь-яких інших факторів,
жодного разу демократія не була демонтована в країні із середньорічним доходом
вищим, ніж у Аргентини в 1976 р. (6055 доларів). Відтак, має рацію Сеймур Ліпсет,
стверджуючи, що чим багатша країна, тим більше в неї шансів зберегти демократію» [5,
с. 153]. Гіпотеза не є абсолютною аксіомою. Йдеться про країни-експортери сировини,
фінансові можливості яких значно превалюють над суспільно-політичними
трансформаційними перспективами в бік демократії.
Дискусійним залишається ототожнення демократії та капіталізму. Як зазначає
Олексій Якубін, «вільна економіка і капіталізм напрочуд добре почувають себе не за
демократії, а за авторитарних способів керівництва, коли незначна меншість за
допомогою наявних у неї силових та управлінських важелів може нав’язувати свої
інтереси більшості населення. З іншого боку, відсутність дикого капіталістичного
ринку у багатьох випадках не заважає, а сприяє розвитку демократії і свободи у
найрізноманітніших формах: регулювання ринку, потужний державний сектор і
«велика держава» сприяють вираженню інтересів більшості населення» [7, с. 2].
Класичну теорію демократії можна аналізувати через призму теорії
демократичного елітизму, що є поєднанням ідей класичної соціологічної науки початку
століття з досягненнями ліберальної думки кінця XX ст. Головні акценти повинні бути
зроблені на визначенні умов, згідно з якими еліти й субеліти можуть стати важливими
факторами розвитку демократії й рівності. Міркування над соціальними функціями
еліти отримали розвиток в ідеях поділу гілок влади. Так, Й. Шумпетер підкреслював
важливість «недержавних еліт», не залучених до офіційних структур влади [6, с. 6].
Обравши політичних лідерів, маси гублять контроль над ними. Це можуть робити лише
незалежні від них  автономні еліти. Й. Шумпетер серед неправлячих еліт виділяв
університетську й академічну. У міру посилення їхньої автономності від державних
структур, на його думку, буде зростати їхня роль у демократизації влади. Він виклав
свої погляди у праці «Капіталізм, соціалізм і демократія». Політичну демократію він
осмислює за аналогією з конкурентною боротьбою, що ґрунтується на інтересах
економічного ринку, а політичний процес розглядає як процес ринковий, у якому
виборці мають певний попит, а бюрократи і політики виступають з пропозицією.
«Залишаючи за автономними елітами відповідальність за ухвалення політичних рішень,
демократія сприймається ним як щось сумісне з бюрократичними, політичними та
економічними інститутами» [1, с. 80].
Дослідницька інтрига зберігається і щодо співвідношення демократії та
бюрократії. Уведений у науковий обіг Ж. Гурне термін «бюрократія» спочатку
тлумачився як система управління, за якої суспільні інтереси підпорядковуються
інтересам чиновницької адміністрації. У наш час цей термін має такі смислові
значення: «1) адміністративна система, створена на постійній основі відповідно до
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певних традиційних професійних правил; 2) система правління, за якої вищі
виконавські функції належать професійним адміністраторам, а не обраним
представникам влади; 3) корпус державних професійних службовців, визначних
окремою соціальною групою з певними інтересами і ціннісними орієнтаціями. Якщо
раніше поняття «бюрократія» вживалося лише щодо урядових установ, то зараз його
використовують щодо будь-якої великої організації, котра має розгалужений штат
управлінців. Цей термін використовується і в зневажливому значенні – для
акцентування характерних вад бюрократичного адміністрування: рутини, байдужості,
інертності, тяганини, неефективності, марнославства, агресивності та інших негативних
проявів, що асоціюються з неефективним адмініструванням» [1, с. 78]. Цілком
природно, що бюрократія як правління бюро часто протиставляється репрезентативним
системам правління.
Одним із найвідоміших теоретиків феномену бюрократії є німецький соціолог
М. Вебер. Він вважав, що вторгнення бюрократії у політичні справи є зловживання
політичною владою. А чиновник не може мати якості, необхідні для політичного
вождя-лідера [2, с. 39]. У праці «Господарство і суспільство» він характеризує
проблематику бюрократії, ґрунтуючись на системному підході, особливо
підкреслюючи, що «бюрократія є найбільш раціональною формою здійснення влади у
правовій державі. Згідно з М. Вебером, бюрократична еліта замінила аристократичну
тяганину. Волюнтаристська влада, заснована на примхах, емоціях і упередженості її
носіїв, була замінена на правління експертів (професіоналів), покликаних ухвалювати
оптимальні рішення. Інакше кажучи, ірраціональна адміністрація була замінена
раціональною владою, а безпосередньо бюрократія почала персоніфікувати панування
закону, а не людей» [1, с. 78–79].
Політична теорія відзначається різними підходами до інтерпретації кореляцій між
демократією та бюрократією, а також до пояснення причин посилення бюрократизму в
суспільстві. Зокрема, «теоретики класичного елітизму (В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс)
вважали, що правління обмеженої еліти іншою частиною суспільства (масами) є
неминучим. Зокрема, італійський вчений-соціолог Г. Моска у праці «Основи політичної
науки» («Правлячий клас») показав, що більшість суспільних відносин є перш за все
протистоянням класів – пануючої меншості (еліти) і підпорядкованої більшості
(народу, маси). Суспільство поділяється на два класи – пануючий «політичний клас»,
що керує суспільством і тому керується привілеями, і клас, яким керують,
неорганізовану більшість. Крім загальної ієрархії, в самому середовищі еліт
«відбувається об’єднання людей в групи, в кожній з яких є лідери і рядові
члени» [4, с. 97].
На сучасному етапі існують три основні підходи до розуміння сутності демократії.
Перший визначає її в категоріях джерел влади (волі народу), другий – її цілей
(загального добра), а третій – процедур, котрі застосовуються під час правління. Згідно
з підходом Й. Шумпетера, політичні системи відповідають нормам демократії тою
мірою, якою представники обираються на основі рівних, чесних і періодичних виборів,
під час яких кандидати вільно конкурують за голоси виборців і в яких має право брати
участь все доросле населення. Така демократія набуває двох вимірів – боротьби та
участі, які Р. Даль відрекомендував ключовими поняттями поліархії як «реалістичної
демократії», що визначає ступінь демократичності політичних систем. Відповідно
демократія передбачає контроль громадян над політикою, відповідальне правління,
толерантність і відкритість у здійсненні політичних намірів, раціональний дискурс з
приводу найважливіших суспільних проблем.
Р. Даль у парадигмі плюралістичної теорії демократії відзначає, що суть її
аргументів зводиться до таких положень: демократія плюралістична допускає існування
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великої кількості організованих інтересів; організовані інтереси конкурують між собою
у володінні політичною владою і впливом; конкуруючі інтереси взаємно контролюючі,
тому обмежують владу; плюралістична конкуренція інтересів веде до суспільної
рівноваги, найкращим чином враховує суспільні і групові інтереси при прийнятті
політичних рішень. Свобода слова, друку, зборів і організацій є необхідними умовами
повноцінного здійснення політичної конкуренції і виборчої кампанії, котра
відбувається на принципах демократії.
Згідно з критеріально-індикативною шкалою Р. Даля, системи є настільки
недемократичними, наскільки вони не допускають опозицію до виборів або в яких така
опозиція є обмеженою чи переслідується, опозиційні газети зазнають цензури і
закриваються, відбувається маніпулювання голосами виборців та фальшування
результатів виборів. Уряди, котрі виникають на основі виборів, можуть бути
неефективними, корумпованими, безвідповідальними і контрольованими різними
групами інтересів, не здатними до впровадження політики, необхідної для суспільного
блага, однак якщо існують демократичні норми й процедури, то всі недоліки й похибки
можуть бути оперативно відкоригованими.
У наш час превалює концептуальний підхід Р. Даля, згідно з яким ідеалом
представницької системи є не демократія, а поліархія – влада кількох груп, еліт та
прошарків, котрі ефективно здійснюють представницькі функції. Симетричним
відповідником цього типу політичного ідеалу є модель, відповідно до якої поліархія є
правлінням меншості, права якій делегує народ через вибори. Так, сьогодні демократія
як влада більшості здійснюється насамперед засобом представницьких інститутів. Як
зазначають Д. Веймер та Е. Вайнінг, «суспільство підійшло б найближче до прямої
демократії, якби мало право своєчасно відкликати виборних представників,
відповідальних за ухвалення рішень. Тоді відповідальні за такі рішення виробляли б
політику принаймні з урахуванням динаміки вподобань» [3, с. 186].
У перспективі інститути представницької демократії необхідно замінити формами
і моделями прямої демократії, котра забезпечить індивідуальну і безпосередню участь
громадян у прийнятті загальносуспільних рішень. Інтегрально важливим є принцип
відповідальності як запорука уникнення вседозволеності в умовах рівності та
справедливості. Економічний успіх та рівень життя все ще залишаються важливими
індикаторами стабільного суспільства та гарантією реалізації демократичних
принципів, але з деякими пересторогами. Адже сьогодні вибір на користь демократії
все більше набуває ознак вибору культурно-цивілізаційного, аксіологічного та
етичного.
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УДК 321.02
Сандул В. А.
РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ЕТИКИ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті досліджується політична етика як важлива складова процесу
професійної політичної діяльності. Визначено роль етичних принципів в умовах
політичного плюралізму сучасного суспільства, яке потребує «етики плюралізму».
Окрему увагу приділено етиці професійної політичної діяльності у демократичному
суспільстві.
Ключові слова: політична діяльність, політична етика, професійна політична
діяльність, політичний процес, етика плюралізму, політична відповідальність.
Сандул В. А. Роль политической этики в профессиональной политической
деятельности.
В статье исследована политическая этика как важная составляющая процесса
профессиональной политической деятельности. Определена роль этических принципов
в условиях политического плюрализма современного общества, которое нуждается в
«этике плюрализма». Отдельное внимание уделяется этике профессиональной
политической деятельности в демократическом обществе.
Ключевые
слова:
политическая
деятельность,
политическая
этика,
профессиональная политическая деятельность, политический процесс, этика
плюрализма, политическая ответственность.
Sandul V. A. The role of political ethics in professional political activity.
Professional political activity comes forward the important constituent of the democratic
political regime, without it is impossible to present democratic institutes, hustings, political
competition, effective management, and other like that. It is divided into activity of imperious
actors and opposition political activity. Political ethics formulates the special (normative)
approach to the analysis and evaluation of professional political activity. It is examined as the
constituent of the combined moral consciousness, as the greatest rational display, as
consciousness of moral, as moral («practical») philosophy or moral is examined as an
«object» of ethics searches and constructions (that ethics is interpreted as «philosophy of
moral», «theory of moral», «science about a moral»)» [8, p. 7].
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The special weight of political ethics acquires in the process of determination of
fundamental values of individual, group and society. In fact, exactly values influence on
political cooperation of actors, relations between an individual and a group, social and
political topology. It is worth to note that «political ethics is instrumental in the normative
structure and functioning stability in society which is transformed. Public life is regulated by
three types of norms: legal, social and psychological. Clearly, that political activity is
regulated in the proper methods. Political ethics, as a theory of moral, has the purpose in the
ground of model of deserving conduct in the sphere of political relations, and consequently
comes forward the theoretical model of political moral» [7].
Political ethics includes ethics of professional political activity, which is examined in
wide context of political culture, rationality, different scientific theories, ideological flows and
religious doctrines. Indeed «the moral measuring is the substantial cut of political culture; it
contains values, norms, persuasions, moral senses which enable the subjects of policy to
cognize, to estimate the political field from positions of blessing and emotionally to react on
political events, which, in a final result, predetermine their conduct» [3].
Political ethics is effective institution (in sense of establishment of norms and rules), the
role of which consists in determination of rules and norms of policy and adjusting at their
mediation of professional political activity. Political ethics, due to such its description as
«impartiality», sends to the norms which were formed historically and fastened in traditions
of social cooperation. Political ethics emphasizes equivalent attitude toward all political
actors with a simultaneous account of their individual interests and social positions.
Key words: political activity, political ethics, professional political activity, political
process, ethics, pluralism, political responsibility.
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними
завданнями. У процесі демократизації суспільства набувають особливої актуальності
дослідження, присвячені ролі політичної етики у професійній політичній діяльності. Це
обумовлено становленням простору політичного плюралізму, впровадженням
принципу розподілу влади, підвищенням відповідальності політичних акторів.
Демократичний політичний процес потребує від політичних акторів ефективних
рішень, спрямованих на суспільне благо. Такі рішення з’являються у процесі тривалих
дебатів, що ґрунтуються на пошуку компромісів та передбачають формування спільної
картини світу. Останнє в умовах політичного плюралізму неможливо уявити без
толерантності та «етики плюралізму». Як зазначає А. Гусейнов, «плюралізм справляє…
істотний вплив на моральні уявлення і реальну систему моральних відносин, він є
викликом етичної теорії» [8, с. 5].
Політичні групи та громадські об’єднання у демократичному суспільстві
потребують публічного визнання, а діяльність політичних акторів має бути ефективною
та відповідальною. Варто погодитись із тим, що «дотримання представниками влади
моральних принципів, етичних норм є шляхом до легітимації їхньої діяльності в очах
суспільства» [3, с. 242].
У свою чергу процес пошуку загальносуспільного консенсусу базується на
визначенні основних принципів політичної діяльності. Принагідно згадаймо питання
А. Гусейнова: «Чи етика плюралістичного суспільства обов’язково передбачає
плюралізм етики?» [8, с. 6].
У демократичних суспільствах утворено дієву модель вирішення конфліктів та
протиріч, обумовлених політичним плюралізмом. Мова йде про дискурсивну етику. У
сучасних пізнавальних умовах зберігає актуальність, теоретичну та практичну
значимість думка К.-О. Аппеля, який вважав, що «…сьогодні в декого виникають
сумніви в тому, що можливо, зважаючи на конфлікти нашого часу та притаманні їм
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ідеологічні контроверзи, раціонально обґрунтувати щось на кшталт етики солідарної
відповідальності» [1, с. 16].
Аналіз останніх досліджень та публікацій, виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Дослідження ролі етики у
політичній діяльності почались з часів Давнього світу, зокрема у роботах Платон та
Аристотеля, Цицерона та Полібія, Конфуція та Лао Цзи та ін. З позицій теологічної
доктрини окреслену проблематику розглядали Августин Блаженний, Тома Аквінський,
Марселій Падуанський та ін.
У подальшому на різних етапах історичного розвитку роль політичної етики у
процесі політичної діяльності досліджувалась у працях Н. Макіавеллі, Т. Гоббса,
Е. Дюркгейма, Ф. Ніцше, М. Вебера, Л. Штрауса та ін. Така величезна увага до ролі
етики у політиці та політичній діяльності обумовлюється тим, що «політична етика
визначає місце моралі в системі політичних відносин, аналізує її природу і внутрішню
структуру. Що ж стосується політичної моралі, то вона відбиває своєрідний
специфічний тип регуляції політичних відносин, спрямований на їх гуманізацію.
Поняття політичної моралі фіксує норми поведінки, спілкування, відносин, які
узгоджують взаємодію суб’єктів політичного життя, послаблюють протиріччя
альтернативних цілепокладань, політичних партій, груп і громадських рухів… Система
політичної етики еволюціонує від харизматичної до традиційної чи раціональної. В
останньому випадку, залежно від типу суспільства (тоталітарне чи ліберальнодемократичне), вона набуває форми світського морально-етичного кодексу або
ідеології (чи її складової)» [7].
В умовах демократичного політичного режиму та плюралізму соціальних груп і
спільнот дослідження ролі політичної етики у процесі політичної діяльності
здійснювали Г. Алмонд та С. Верба (у контексті теорії політичної культури та
активності), К.-О. Апель, Ю. Габермас, О. Гьоффе (теорія дискурсивної етики),
Г. Арендт та П. Рікер (етика влади), У. Бек, П. Бурд’є, Н. Луман, П. Штомпка (роль
етики у різних соціальних полях, у тому числі у полі політики) та ін.
У дослідженнях політичної етики необхідно враховувати деформації моралі в
умовах тоталітаризму, панування однієї ідеології та монополії комуністичної партії. У
цьому сенсі важко переоцінити аналіз радянського досвіду політичної діяльності та
підпорядкування етики пануючій комуністичній ідеології у роботах А. Авторханова,
А. Гусейнова, О. Зінов’єва, Ю. Шаповала та ін.
На особливу увагу заслуговують ґрунтовні праці українських дослідників, які
присвячені проблемі формування етичних норм в сучасних умовах. Мова йде про таких
авторів, як В. Малахов, Т. Василевська, І. Кучеренко, О. Сорба, А. Рубан, С. Стадник
та ін.
Ролі політичної етики у процесі демократизації українського суспільства
присвячено роботи Т. Аболіної, О. Білого, А. Єрмоленка, В. Котигоренка, А. Лоя,
М. Михальченка, Л. Нагорної, Л. Ситніченко, В. Якушика тощо.
Незважаючи на достатньо велику кількість досліджень політичної етики, окремого
висвітлення потребують певні проблеми, зокрема визначення ролі політичної етики у
професійній політичній діяльності.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – дослідити роль
політичної етики у професійній політичній діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна політична діяльність є
важливою складовою демократичного політичного режиму, без неї неможливо уявити
демократичні інститути, виборчі кампанії, політичну конкуренцію, ефективне
урядування тощо. Вона поділяється на діяльність владних акторів та опозиційну
політичну діяльність. Політична етика формулює особливий (нормативний) підхід до
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аналізу та оцінювання професійної політичної діяльності. Її вважають «складовою
сукупної моральної свідомості, її найвищим раціональним проявом, тобто як
самосвідомість моралі, як моральну («практичну») філософію, або мораль розглядають
як «предмет»/«об’єкт» етичних пошуків та конструкцій (тобто етика трактується як
«філософія моралі», «теорія моралі», «наука про мораль»)» [8, с. 7].
Особливої ваги політична етика набуває у процесі визначення фундаментальних
цінностей індивіда, групи, суспільства у цілому. Адже саме цінності визначальним
чином впливають на політичну взаємодію акторів, відносини між індивідом та групою,
соціальну та політичну топологію. Варто погодитись із тим, що «політична етика своєю
нормативною структурою та функціонуванням сприяє стабільності й порядку в соціумі,
що трансформується. Суспільне життя регулюється трьома видами норм: правовими,
соціальними та психологічними. Зрозуміло, що й політична діяльність регулюється у
відповідний спосіб. Політична етика як теорія моралі вбачає свою мету в обґрунтуванні
моделі гідної поведінки в сфері політичних відносин, а отже, виступає теоретичною
моделлю політичної моралі» [7].
В історії політичної думки одним із перших відзначив міцний зв’язок між етикою
та політичною діяльністю античний філософ Аристотель (на що вказує його відомий
вислів, що «кожна спільнота переслідує певне благо»). Професійна політична
діяльність була важливою частиною змагання за владу («агон») та мала базуватись на
етичних принципах. Того з політиків, хто порушував ці принципи, чекали відповідні
санкції (одна із найбільш м’яких – остракізм, тобто вигнання з полісу на певний час).
Представники елітарної теорії політичної діяльності (від Платона та Конфуція до
В. Парето, Г. Моски та ін.) вважали природним явищем виникнення політичних лідерів
та виокремлення певних елітних груп, які здійснюють професійну політичну діяльність
і беруть відповідальність за її результат та наслідки для суспільства.
На наступних етапах політичного розвитку роль етики у процесі професійної
політичної діяльності досліджувалась з позиції теорій груп, політичних партій,
громадянського суспільства, публічного вибору, публічного адміністрування,
політичного менеджменту.
Варто погодитись із А. Гусейновим у тому, що, «…коли у людей існують різні
думки щодо політичних, наукових чи інших проблем, коли з’являється напруженість у
їхніх конкретних практичних взаєминах, то завжди є надія на їх подолання та
збереження можливості співпраці. Але якщо вони сприймають свої розбіжності як
протистояння з корінних моральних принципів, якщо одні вважають інших низькими,
підлими, безсоромними – словом, морально негідними, то шлях до взаєморозуміння
закривається. Зазвичай на подібне судження заперечують так: а якщо хтось і справді є
морально негідним, підлим? Можливо і є, але нікому зі сторони не дано судити про це.
Немає серед людей таких благородних, чесних, морально бездоганних, хто міг би, мав
би право вершити моральний суд. А якби й були такі люди, то вони якраз і не стали б
цього робити, бо моральна людина є людиною, яка усвідомлює свою
негідність» [8, с. 9].
Тобто політична етика обов’язково включає етику професійної політичної
діяльності, яка розглядається у широкому контексті політичної культури,
раціональності, різних наукових теорій, ідеологічних течій та релігійних доктрин.
Дійсно, «…моральний вимір є суттєвим зрізом політичної культури; він містить у собі
цінності, норми, переконання, моральні почуття, які дають змогу суб’єктам політики
пізнавати, оцінювати політичне поле з позицій блага та емоційно реагувати на
політичні події, які, в остаточному підсумку, зумовлюють їх поведінку» [3].
Політична етика – це дієва інституція (у сенсі встановлення норм та правил), роль
якої полягає у визначенні правил та норм політики та регулюванні за їх
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посередництвом професійної політичної діяльності. Політична етика завдяки такій її
характеристиці, як «безсторонність», відсилає до норм, які сформувались історично та
були закріплені у традиціях соціальної взаємодії. Саме тому вона виступає ґрунтом, на
якому може досягатись згода між політичними акторами, які є прихильниками різних
ідеологій, посідають кардинально відмінні позиції у соціальному та політичному
просторі і навіть виступають сторонами політичного конфлікту. Політична етика
робить наголос на рівнозначному ставленні до усіх політичних акторів з одночасним
урахуванням їхніх індивідуальних інтересів та соціальних позицій.
У цьому сенсі політична етика стає «безстороннім» інститутом демократичного
суспільства, що регулює професійну політичну діяльність та допомагає вирішувати
політичні конфлікти. «Безсторонність може набувати найрізноманітніших форм…
Оскільки особисті мотиви й справедливість можуть заходити у конфлікт, теорія етики
має що сказати з приводу того, як розв’язувати подібні конфлікти. Вона може
розв’язати його, проголосивши цілковиту перемогу безсторонності, але це лише один із
можливих варіантів» [6, с. 368].
У процесі політичної діяльності актори публічно презентують власне розуміння не
лише політичної ситуації, певного інтересу, а й свої інтерпретації етичних принципів. У
них різне уявлення про добро і зло у політиці, якою має бути повага та довіра, межі
дозволеного у суспільстві і т. п. У професійній політичній діяльності відбиваються не
лише політичні інтереси, а і цінності та етичні принципи.
При цьому принципи політичної етики об’єднують індивідів, а конфлікти,
навпаки, стають на заваді формуванню простору публічного діалогу. Політична етика
стає фундаментом уявлень про справедливе суспільство, а її дискурс охоплює багато
питань, пов’язаних із професійною політичною діяльністю (від теорії природних прав
до теорії публічного вибору). До речі, саме здійснення вибору на користь однієї із
альтернатив та прийняття рішення стає тим моментом професійної політичної
діяльності, який найбільше потребує звернення до політичної етики.
Крізь призму того чи іншого вибору можна побачити особливості професійної
діяльності того чи іншого політика, спільну «картину світу», характерну для усього
політичного простору. Хибний вибір політичних акторів може бути обумовлений
дефіцитом інформації та часу, а також приватним інтересом, який переважає над
загальносуспільним, корупцією (підкупом) та пристрастями. Не можна недооцінювати
роль політичної етики у здійсненні політичного вибору.
Варто погодитись із тим, що «політичний вибір, під впливом процесів медіатизації
та глобалізації, демократизації та раціоналізації створює умови й формує нові
альтернативи, а отже – продукує нові політичні ситуації пострадянського періоду: від
«медіа-шоу» та театралізації політики з розігруванням смислу або владної цензури та
пропаганди до спроб комунікативної дії, спрямованої на досягнення компромісу та
порозуміння за допомогою раціональних дебатів, що ґрунтуються на етиці» [9].
Політична етика формується у результаті структуризації на рівні індивідів
(індивідуальні чесноти), груповому (етика різних професійних політичних груп) та
загальносуспільному рівні. Щодо етики професійної політичної діяльності, то вона
включає такі складові, як партійна етика, етика публічного адміністрування (державної
служби), етика політичної журналістики, парламентська етика та ін.
Принагідно можна навести думку П. Бурд’є про те, що «у моралі є якісь шанси
долучитися до політики тільки в тому випадку, якщо будуть працювати над створенням
інституціональних засобів для політики моралі» [2, с. 328].
Роль етики у процесі професійної політичної діяльності зростає у час
демократизації. По-перше, це обумовлено політичними, соціальними та економічними
трансформаціями українського суспільства. У періоди соціальних змін етика утворює
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простір стабільності для громадян, впевненості у демократичних цінностях, нормах та
ідеалах сучасного суспільства у цілому та професійної політичної діяльності зокрема.
По-друге, відбувається суттєве розширення кола активних учасників політики, тобто
тих, хто займається професійною політичною діяльністю. Мова йде про появу
багатопартійної політичної системи, груп інтересів, публічного простору політичної
боротьби (яка загострюється у період виборів), публічного адміністрування, політичних
технологій, політичної рекламістики та ін.
Роль етики у процесі професійної діяльності полягає в утворенні умов для появи
простору довіри між основними політичними акторами.
Варто погодитись із тим, що «у сучасному політологічному дискурсі проблема
довіри стає однією з найактуальніших, позаяк різкі та несподівані соціально-політичні
зміни підривають довіру індивідів як до державних інститутів, так і один до одного, що
виключає можливість формування соціального діалогу в суспільстві і, відповідно, несе
деструктивний вплив як на функціонування окремих сфер суспільного життя, так і
всього соціуму взагалі. Довіра є невід’ємною складовою комунікації, соціальних
відносин на всіх рівнях організації суспільства. Дефіцит довіри порушує основи
соціальних відносин, що негативно позначається на різних аспектах функціонування
суспільства» [5, с. 239].
В умовах політичного плюралізму професійна політична діяльність
характеризується змагальністю, що потребує відповідного нормативного та правового
регулювання. Конкуренція політичних акторів за реалізацію приватних та групових
інтересів повинна відбуватись у визначених за допомогою політичної етики
процедурних умовах, які у свою чергу стають основою загальних правил політичної
діяльності.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямі. Таким чином, професійна політична діяльність у демократичному суспільстві
характеризується конкурентною боротьбою, що спричиняє політичні конфлікти,
протистояння та кризи. Політична етика виконує важливу роль у пом’якшенні
конфліктів, створюючи умови та можливості для пошуку компромісу у процесі
політичного діалогу. Політична діяльність в Україні відбувається у період
трансформацій, коли інституціоналізація (тобто утворення специфічних норм та
правил) політичної етики створює фундаментальні умови для відносин довіри між
політичними акторами.
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Голка В. Є.
РЕВОЛЮЦІЙНИЙ КРАУДФАНДИНГ І КРАУДСОРСИНГ:
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТА НОВИХ ФОРМАТІВ
ПРОТЕСТНИХ АКЦІЙ
Аналізуються краудфандинг і краудсорсинг, які розширили застосування від
бізнесу до громадсько-політичної сфери. Аргументовано, що революційна (протестна)
сфера може бути водночас і об’єктом краудсорсингу (колективної народної
ініціативи), і краудфандингу (народного фінансування). Підкреслено, що ці новітні
механізми інтегрування інтелектуальних і матеріальних складових успішності
громадських акцій цілком відповідні до реалізації завдань протестних антирежимних
рухів. Визначено етапи еволюції краудфандингу та краудсорсингу для підтримки
проведення протестних акцій в Україні.
Ключові слова: краудфандинг, краудсорсинг, Революція Гідності.
Голка В. Е. Революционный (протестный) краудфандинг и краудсорсинг: анализ
источников финансирования и новых форматов протестных акций.
Анализируются краудфандинг и краудсорсинг, которые расширили применение от
бизнеса к общественно-политической сфере. Аргументировано, что революционная
(протестная) сфера может быть одновременно и объектом краудсорсинга
(коллективной народной инициативы), и краудфандинга (народного финансирования).
Подчеркнуто, что эти новые механизмы интеграции интеллектуальных и
материальных
составляющих
успешности
общественных
акций
вполне
соответствуют реализации задач протестных антирежимных движений.
Определены этапы эволюции краудфандинга и краудсорсинга для поддержки
проведения протестных акций в Украине.
Ключевые слова: краудфандинг, краудсорсинг, Революция Достоинства.
Golka V. Y. Revolutionary (protest) crowdfunding and crowdsourcing: analysis of
funding sources and new formats of protest actions.
Crowdfunding and crowdsourcing, which have expanded their area from business to
socio-political sphere, are analyzed. It is argued that the revolutionary (protest) sphere can
be both the object of crowdsourcing (collective public initiative) and crowdfunding (public
funding). It is emphasized that these new mechanisms integrating the intellectual and material
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components of the success of public actions are fully relevant for achieving the objectives of
anti-regime protest movements.
Attention is drawn to the fact that any collective uniting of ideas and efforts for a
socially beneficial result may be considered revolutionary crowdsourcing. At the same time it
is accentuated that it is a mistake to view collecting money and other material resources for
public protest actions as charity instead of crowdfunding. It is emphasized that in the case
with protest actions aimed at destruction of a regime which closes the funding channels and
counteracts technologically on Internet, each micro-investment is crowdfunding.
Two stages of crowdfunding and crowdsourcing evolution in support of the protest
actions in Ukraine have been determined. The author links the first stage with the events of
the «Orange Revolution»: a) crowdfunding consisted of money, clothes, food etc. donations
for the needs of Maidan; b) crowdsourcing was weak due to lack of development of global
social networks, but at that time Internet media were already the most reliable sources of
information. According to the author, in the second stage (Revolution of Dignity), thanks to
the information and communication progress, online communication offered new ways of both
community activation and its capital mobilization: a) crowdfunding took the shape of
crowdfunding platforms, but they were not used for revolutionary tasks, so the resource
mobilization was carried out as in the first stage; b) crowdsourcing was complemented by
many new methods due to the expansion of Internet communication.
Key words: crowdfunding, crowdsourcing, Revolution of Dignity.
Краудфандинг і краудсорсинг, які стартували як бізнес-механізми, сьогодні
розширили застосування й на громадсько-політичну сферу. Політичний (громадськополітичний) краудфандинг є інноваційною соціально-політичною технологією, яка
полягає у зборі засобів (фінансових чи інших) на реалізацію певного політичного
(громадсько-політичного) проекту з одночасним привернення уваги громадськості до
проблеми. Політичний (громадсько-політичний) краудсорсинг дедалі частіше
використовується як новітній метод залучення громадськості у громадсько-політичні
процеси для спільного вирішення певних проблем чи втілення проектів. Якщо
завдяки краудфандингу колективними зусиллями збирають кошти, то в
краудсорсингу спільними зусиллями виконують певну роботу; тобто це використання
колективного розуму та праці добровольців для суспільно-корисних цілей, втілення
певного завдання.
Якщо типологізувати ці новітні технології, то можна виокремити: а) як типи
громадсько-політичного краудфандингу – революційний (протестний), військовий,
електоральний та ін.; б) як типи громадсько-політичного краудсорсингу –
законотворчий, антикорупційний, електоральний, революційний (протестний) та ін.
Отже, революційна (протестна) сфера може бути водночас і об’єктом краудсорсингу
(колективної народної ініціативи), і краудфандингу (народного фінансування).
І краудсорсинг, і краудфандинг як механізми організації спільноти вже були
об’єктами наукового міждисциплінарного вивчення (Н. Гончарук, І. Васильчук,
О. Дудкін, П. Книш, Д. Котенко, І. Косуля, О. Курочкіна, К. Левіна, О. Марченко,
Ю. Петрушенко, В. Поліщук, А. Фоменко, Дж. Хау, І. Химич та ін.). Саме у площині
політологічного аналізу вони малодосліджені (А. Голембіовська, В. Пальчевська,
О. Соколов, С. Федонюк, О. Чальцева, В. Швальц, А. Шерман), а такий їх вид – за
нашою класифікацією, ‒ як «революційний» («протестний») не перебував у площині
дослідницького аналізу.
Дослідити можливості сучасних механізмів краудфандингу та краудсорсингу для
організації протестних (революційних) акцій є нашим завданням. Проаналізуємо його
на прикладі революційних подій в Україні (2004, 2013–2014 рр.). Зауважимо, що
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краудфандинг та краудсорсинг самі по собі як методи досягнення колективної мети уже
є певною революцією в організаційних підходах – у мобілізації колективного інтелекту
та фінансових ресурсів. Водночас ці «революційні» механізми цілком відповідні до
реалізації завдань протестних антирежимних рухів.
Краудсорсинг і краудфандинг можна розглядати як нові формати соціальнополітичного діалогу. На нашу думку, їх поява зумовлена активним використанням
мережевого підходу, завдяки якому уможливлюється координація дій, обговорення
шляхів вирішення проблеми, об’єднання спільноти на засадах добровільності,
фінансово-матеріальна підтримка проекту.
Якщо краудсорсингом можна вважати будь-які колективні об’єднання ідей, зусиль
задля соціально корисного результату, то збір грошей чи інших матеріальних ресурсів
на акції громадського протесту, на перший погляд, не можна вважати краудфандингом,
а радше благодійністю. Адже, як правило, збір коштів методом краудфандингу
відбувається: 1) саме серед Інтернет-користувачів; 2) саме на спеціальних веб-сайтах
(краудфандингових платформах); 3) саме у формі грошового переказу, а не іншої
матеріальної чи нематеріальної допомоги. Але, на нашу думку, у випадку з
протестними акціями, спрямованими на руйнування провладного режиму, який
намагатиметься якнайшвидше перекрити канали надходжень коштів, технологічно
протидіяти опозиції в Інтернеті, будь-які формати мікроінвестування можуть
розглядатися як краудфандинг. Наприклад, досвід «Арабської весни», зокрема у Єгипті,
Тунісі та Лівії, показав наміри влади блокувати Інтернет, але це не зупинило дії
демонстрантів, які використали інші способи згуртування.
У революційному (протестному) краудфандингу ті невеликі інвестиції від великої
кількості людей для підтримки громадського проекту можуть мати, на нашу думку, не
лише фінансові характеристики. На думку І. Косулі, поняття краудсорсингу «об’єднує
такі види діяльності, як, наприклад, «мозковий штурм», волонтерство, благодійність
тощо» [2, с. 268]. Якщо опертися на визначення політичного краудфандингу
О. Соколовим, то він є «збором засобів на різноманітні політичні проекти» [4, с. 33].
Водночас характер цих засобів дослідник слушно не уточнює. Ми погоджуємося щодо
недоречності визначення у цій ситуації сутності «засобів», які можуть набувати
найрізноманітніших форм ‒ як матеріалізованих (наприклад, картки поповнення
мобільних телефонів, засоби обігріву, намети, пальне тощо), так і умовно
матеріалізованих (наприклад, зняти пароль на приватний чи корпоративний wi-fi, що
уможливить ширші комунікативні можливості протестантів; здати кров на порятунок
поранених; підвезти зібрані дрова).
Не є обґрунтованими судження про те, що революції фінансуються та
організовуються насамперед з-за кордону. Адже в сучасних умовах масові рухи можуть
і без зовнішніх вливань збирати кошти всередині країни, хоч зовнішня підтримка
(наприклад, діаспор, громадського сектору інших країн) може бути відчутним
доповненням бюджету революції. Повністю контролювати процес акумулювання
фінансів держава не може, оскільки фінансова система аполітична. Сучасні
інструменти мобілізації коштів посилені широкими можливостями соціальних мереж, а
також системами електронних грошей, які фактично непідконтрольні державі.
Сьогодні зібрати будь-яку суму можна навіть без допомоги банків – через системи
електронних грошей, координуючи все за допомогою соціальних мереж. І перші, і другі
працюють поза межами держави (хоч недемократичні держави намагаються
перешкоджати цим форматам). Тому підтримати будь-яку громадсько-політичну акцію
можуть як самі громадяни країни, так і особи з-за кордону, члени діаспор і под. [3].
Таким чином, ареал фінансової підтримки сильно розширюється. Наприклад, сьогодні
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за межами України проживає близько 15 млн українців і їх нащадків. Така база для
краудфандингу може акумулювати величезний капітал.
На нашу думку, застосування можливостей краудфандингу та краудсорсингу для
підтримки проведення протестних акцій в Україні має щонайменше два етапи еволюції.
Перший етап пов’язаний із подіями «Помаранчевої революції» 2004 р.: а) краудфандинг
як народне фінансування мав в основному формат передачі для потреб Майдану
грошей, одягу, харчів і под. Про «мільйони кредиторів» говорив В. Ющенко,
відповідаючи на запитання про фінансування Майдану-2004: «Я думаю, що мільйони.
Мільйони людей» [5]; б) краудсорсинг як об’єднання, координація зусиль учасників був
слабким через недостатню розвиненість глобальних соціальних мереж: кількість
користувачів «Facebook» серед українців була дуже низькою («Facebook» лише 04
лютого 2004 р. організований), а «Twitter» взагалі не існував як платформа (створений у
2006 р.). Отже, спосіб суспільної організації та комунікації був принципово іншим, аніж
через десятиліття в ході наступних революційних потрясінь; кількість регулярних
інтернет-користувачів була близько 4 млн осіб. Утім, навіть у 2004 р. інтернет-медіа
надавали найточнішу та найоперативнішу інформацію, у ще слабких мережевих
спільнотах формувалися «нічні патрулі» громадян, що чергували біля виборчих
дільниць, а через публікації на форумах відслідковувалися переміщення автобусів із
міліцією.
Натомість на другому етапі (Революція Гідності, 2013–2014 рр.) завдяки
інформаційно-комунікаційному прогресу (кількість регулярних користувачів
Інтернету у 2014 р. зросла до майже 19 млн осіб) онлайнова комунікація
запропонувала новітні способи як активізації громадськості, так і мобілізації
капіталу: а) краудфандинг у цілому як механізм оформився у краудфандингові
платформи, але їх використання не придатне для революційних (протестних) завдань,
тому мобілізація ресурсів здійснювалася не через платформи; б) краудсорсинг
доповнився численними методами завдяки розширенню інтернет-комунікації. Отже,
якщо революційний краудсорсинг запропонував нові можливості, формати, то
революційний краудфандинг у силу своєї опозиційної антивладної спрямованості,
яка унеможливлює збір коштів відкрито, без загрози втрати внесків, залишається
фактично у мало зміненому форматі.
Євромайдан, на нашу думку, можна аналізувати як вияв громадсько-політичного
краудсорсингу та краудфандингу українців, їх колективної енергії. Це добре виражає
один із меседжів Революції Гідності – крапелька зі словами «Я крапля в океані, який
змінить Україну». Краплина, яка впадає у синьо-жовтий океан, стала одним із символів
протесту (як і барикада, палаюча шина тощо), а ми в контексті аналізу цю краплю
розуміємо як невеликий індивідуальний вклад – матеріальний чи інтелектуальний – у
спільну державницьку справу, тобто внесок громадянина за допомогою краудфандингу
чи краудсорсингового механізму. Революційний (протестний) краудсорсинг і
краудфандинг базується на переконанні, що нікого так влада не боїться, як людей,
об’єднаних метою.
На організацію будь-якої довготривалої акції протесту необхідне матеріальнофінансове забезпечення. Складно обрахувати євромайданівський день у фінансовоматеріальному вимірі, але часто звучали підрахунки про не менше, як 300 тис. грн у
день [1] – на харчування активістів, оренду сцени та Будинку Профспілок, транспортні
витрати, зв’язок, ліки тощо. А після початку кривавих протистоянь потреби різко
зросли. Їх забезпечення уможливилося завдяки колективній енергії учасників Революції
Гідності. Вона виявлялася у багатьох форматах, які ми розглядаємо як втілення
громадсько-політичного краудфандингу та краудсорсингу. Проаналізуємо їх основні, на
нашу думку, типи:
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Формати краудфандингу:
– власне фінансовий – безпосередня готівкова допомога на потреби Майдану. Оскільки
діючий під час Євромайдану владний режим відслідковував і заблоковував карткові
рахунки активістів, то вони часто мінялися; також організовувався збір готівки на
публічних просторах міст;
– матеріальний (матеріально-технічний): а) надання житла учасникам Майдану
(наприклад, прийняття киянами учасників до помешкань); б) транспортна підтримка
(наприклад, підвезення учасників до (з) Києва та у межах міста; вивезення поранених
із столиці, оскільки після 19 січня 2014 р. при зверненні у столичні лікарні
постраждалих викрадали); в) збір харчів, одягу, засобів захисту, медикаментів; г)
«роздача wi-fi» із місць проживання чи офісів, які розташовані у близькості до
протестних акцій – шляхом зняття паролю на приватну (корпоративну) мережу тощо.
Формати краудсорсингу:
– координаційний (відкриття різноманітних «гарячих ліній» (IP-телефонія) на зразок
служби «Житло для Майдану», сервісу «ЄвроХостел» чи група «KyivHost» на
«Facebook» та ін., тобто організаційне сприяння розселенню (про це ми згадували
при характеристиці матеріального формату краудфандингу (надання житла), але в
частині організаційній ми маємо справу саме з краудсорсингом організаторів цієї
комунікації). Координаційний краудсорсинг використовували для пошуку зниклих,
втрачених документів і речей протестантів, моніторингу переслідувань активістів,
пересування силовиків і техніки, забезпечення певного провіанту та засобів обігріву,
дезінфекції місць масового зібрання тощо; координація численних загонів
самооборони;
– консультаційний – організація соціально-психологічної служби безпосередньо в
місцях проведення акцій і в онлайні; юридичне консультування та представництво
інтересів майданівці у суді;
– інформаційно-комунікаційний – ведення стрім-трансляцій та організація онлайнтелебачення:
http://euro-online.kiev.ua,
http://dozor.tv,
www.Hromadske.TV,
www.spilno.tv, «АронецьLIVE», «GromTV», «Громадське радіо» тощо. Це і
організація офлайнових вуличних акцій за допомогою сайту www.diyaty.org,
ініціювання міжнародних антивладних онлайн-петиції, документація подій (фото,
відео) для міжнародних агенцій. Важливим проявом цього виду краудсорсингу була
організація міжнародного інформаційного супроводу для міжнародних видань,
переклади текстів новин для зарубіжних медіа. Спільноти на зразок «Євромайдан
SOS», «ЄвроМайдан» були агрегаторами новин. До цього ж виду краудсорсингу
можна віднести хештегування інформації, організацію віртуальних флешмобів і
твітер-штормів тощо;
– безпековий – проявлявся насамперед у добровільному згрупуванні містян для
патрулювання загонами самооборони кварталів міст, оскільки для протидії вуличним
протестам режим В. Януковича залучав кримінальні структури («тітушок»,
«спортсменів»). А після «ночей гніву» (захоплення адміністративних будівель міста,
які уособлювали тогочасний режим, у Львові, Тернополі, Луцьку у ніч на 19 лютого
2014 р.) ті, хто був свідомий загрози анархії, самоорганізувавшись через соціальні
мережі, забезпечували порядок у своїх містах: сформовані загони народної
самооборони тимчасово замінили органи правопорядку й ефективно забезпечували
його; після погромів силами волонтерів-добровольців було організовано акції з
прибирання міст. Усі дії були спрямовані на недопущення безладів, для чого тисячі
добровольців були організовані у піші, автомобільні та велопатрулі. Велику роль у
координації людських ресурсів у цих стихійних динамічних процесах відіграли саме
соціальні мережі як координуючі центри;
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– кіберкраудсорсинг – створювалися онлайн-спільноти (наприклад, «Кіберсотня» на
«Facebook»), які всебічно використовували комп’ютерні мережі у політичних цілях
(свого роду хактивізм): а) протидія «айтітушкам», які зламували сайти (наприклад,
онлайн-видання «Українська правда») й екаунти, блоги, електронну пошту
опозиціонерів (наприклад, Ю. Луценка, О. Ляшка та ін.) у соціальних мережах; б)
запобігання атакам на мобільні телефонні номери гарячих служб Майдану; в)
блокування сайтів, екаунтів ботів та українофобів у соціальних мережах, які
засмічували стрічку за хештегом #євромайдан та дезінформували всіх поширенням
брехні. Навіть просте натискання «report for spam» – це теж був прояв громадськополітичного краудсорсингу;
– духовно-мистецький – це колективний креатив, який ілюстрував, а іноді й формував
порядок денний Майдану. В дусі «культури ненасилля» гандистського
ненасильницького протесту він проявлявся як багатогранна енергія: розписування
касок, піаністи перед кордонами міліції і на барикадах, «Мистецький барбакан»,
революційні плакати та стріт-арт, літературні читання, «Відкритий університет»,
бібліотека і лекторій в «Українському Домі», плакати, стікери, наліпки, карикатури
тощо.
На нашу думку, успіх Революції був обумовлений колективною енергією, коли
сформувався образ українського суспільства з досі небаченою самоорганізацією та
солідарністю. З одного боку, воно було вкрай порізнене, але з іншого ‒ об’єднане
колективною ідеєю, для впровадження якої застосовувалися краудфандингові та
краудсорсингові механізми.
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УДК 327.5
Зельманович І. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ
ЯК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЯВИЩА
У статті досліджуються основні теоретичні підходи та розглядаються різні
концепції конфлікту. Зазначається, що поглиблене вивчення даного питання є
актуальним для сучасної політологічної науки. А також зроблено спробу виявити
наукові позиції щодо категорій «конфлікт», «політичний конфлікт».
Ключові слова: конфлікт, політичний конфлікт, політична сфера, вирішення
конфлікту.
Зельманович И. И. Теоретические основы исследования конфликта как
общественно-политического явления.
В статье исследуются основные теоретические подходы и рассматриваются
различные концепции конфликта. Отмечается, что углубленное изучение данного
вопроса является актуальным для современной политологической науки. А также
сделана попытка выявить научные позиции относительно категорий «конфликт»,
«политический конфликт».
Ключевые слова: конфликт, политический конфликт, политическая сфера,
решение конфликта.
Zelmanovych I. I. Theoretical basis of the study of conflict as a socio-political
phenomenon.
In the article the main theoretical approaches to conflict are researched and the
questions of the concepts of conflict are considered.
The object and the task of the research are to identify the scientific points of view on the
categories of conflict, political conflict and to find out their role in the sociopolitical life of
the country. In general, the article can be divided into three parts. The first part is about the
determination of the categories of conflict and political conflict; in the second part the
conceptual approaches to the essence of conflict are considered. In the third part the reasons
for the main sources of conflict in present-day Ukraine are revealed.
It is stated that a profound study of the essence of conflict as a sociopolitical
phenomenon is important not only for the intensifying of the scientific potential of the
politological researches, but for the practical usage when analyzing the difficult sociopolitical
processes in the country and on the international stage. It is pointed out that modern conflicts
mostly have a sustained character, however, the number of the conflicts’ participants is
constantly increasing, their members are internationalized that makes it difficult to
understand the real means and methods of the conflicts’ solution.
When considering the current military and sociopolitical situation in Ukraine, it is stated
that the main task of the country’s government is the limitation on the conflict in the system of
government, the avoidance of the mistakes made in 2004. After all, taking into account
military aggression of the Russian Federation against Ukraine, there is a danger that as a
result of the political crisis in the country, which we are observing, a new revolution may
occur that will not be limited to change of the government, the president or the parliament but
that may lead to the loss of the statehood.
Key words: conflict, political conflict, political sphere, conflict resolution.
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Актуальність теми. Конфлікт як суспільно-політичне явище супроводжує людську
цивілізацію протягом всієї історії її розвитку. Та незважаючи на численні публікації з
обраної проблематики, фактично відсутні комплексні політологічні дослідження, які
по-новому пояснювали б проблему влади, управління, політичного інтересу як
основних складових конфлікту. Оскільки теорія конфлікту пояснює не лише саму
сутність конфлікту, причини його виникнення, а й особливості суспільно-політичних
рухів, бунтів, переворотів, війн, революцій, то її значення в політології суттєво зростає.
Це актуалізує необхідність вивчення теорії конфлікту не тільки для посилення
наукового потенціалу політологічних досліджень, але і для її практичного застосування
при аналізі складних суспільно-політичних процесів як всередині країни, так і на
міжнародній арені.
Метою і завданням дослідження є виявлення наукових позицій щодо категорій
«конфлікт», «політичний конфлікт» та розкриття їхньої ролі в суспільно-політичному
житті країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічна база
дослідження спирається на положення та висновки щодо поняття конфлікту,
сформульовані у працях таких визначних зарубіжних мислителів: Р. Дарендорфа,
Р. Макка, Р. Снайдера, Т. Парсонса, Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, К. Боулдінга та багатьох
інших [5]. Серед українських дослідників цієї проблеми необхідно назвати Л. Герасіну,
Н. Пилат, М. Панову, І. Бекешкіну, М. Примуша, В. Котигоренка, М. Гордієнко та ін.
Вивченням конфліктів займаються в Інституті соціології НАН України, в Інституті
стратегічних досліджень та інших наукових центрах.
Виклад основного матеріалу. Основи знань про сутність конфліктних процесів у
суспільстві дає теорія конфлікту, а сам феномен конфлікту має місце у різних сферах
людської життєдіяльності – політичній, економічній, соціальній тощо.
Поняття «конфлікт» у вітчизняній літературі розглядалося під різними кутами
зору. Спеціалісти-словесники тлумачили конфлікт як зіткнення протилежних сторін,
думок, сил; серйозні розбіжності, гостру суперечку. Соціологи характеризували
конфлікт як вищу стадію розвитку суперечностей в системі відносин людей, соціальних
груп, соціальних інститутів, суспільства в цілому. Психологи розцінювали конфлікт як
зіткнення протилежних цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів суб’єктів взаємодії.
Політологи додають, що мова йде про зіткнення не просте, а пов’язане з ускладненнями
та боротьбою у владних відносинах [7, c. 9–10].
На нашу думку, особливу увагу потрібно приділяти конфліктам саме у політичній
сфері, адже політика – це самостійний і специфічний світ, що значно відрізняється від
інших сфер життя суспільства. Він охоплює державні і громадсько-політичні
організації, механізми державної влади та відповідні відносини, правові інститути,
партійні системи, політичну культуру суспільства і багато іншого, пов’язаного з
ухваленням та реалізацією політичних рішень. Важливим моментом у розумінні світу
політики є його трактування не як статичної структури, а як структури, що динамічно
функціонує, з притаманними їй диференціацією, асоціаціями і дисоціаціями,
об’єднаннями та розмежуваннями політичних суб’єктів. Звідси випливає трактування
політичного конфлікту не тільки як інституціалізованого, практично-політичного
протиборства (якими є, наприклад, парламентські дебати чи акції протесту опозиційних
сил), але і як теоретичного та символічного (культурного) зіткнення в соціальному
просторі за можливість впливати на його модифікації і трансформації [12, c. 96].
У політологічній науковій, навчальній і додатковій літературі існує близько 70
різних визначень конфлікту. Всі вони мають право на існування, бо кожне з них
акцентує увагу на якійсь одній чи кількох рисах цього надзвичайно багатогранного,
багатовимірного і мінливого феномену [5].
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Одне з найбільш вдалих визначень політичного конфлікту міститься в
«Політологічному словнику»: «Політичний конфлікт– зіткнення суб’єктів політики у їх
взаємному прагненні реалізувати свої інтереси й цілі, пов’язані, перш за все, з
отриманням влади чи політичного статусу в суспільстві» [9, c. 31].
У виданому в Україні «Політичному енциклопедичному словнику» конфлікт
визначається як крайнє загострення суперечностей сторін, пов’язане з відмінностями
їхнього становища в суспільстві й пов’язаної з цим реальної чи надуманої суперечності
інтересів, цілей і цінностей, зіткнення та протиборство (протидія) певних систем
[11, c. 173]. Подібним до цього можна вважати визначення конфлікту як «зіткнення
двох або більше різноспрямованих сил з метою реалізації їхніх інтересів в умовах
протиборства» [10, c. 142].
Досить влучне визначення політичного конфлікту дає відома дослідниця
А. Глухова. В її розумінні політичний конфлікт – це «теоретична і практична боротьба
суб’єктів політики: довірених осіб великих соціальних груп, мобілізованих за
допомогою номінації за владу з метою модифікувати, трансформувати або зберегти
соціальний порядок. Умовою реалізації цієї мети є володіння об’єктивованим капіталом
(фінанси, право, репресивний апарат і т. п.)» [3, c. 24].
Політичний конфлікт можна розглядати також як протиборство реальних
суспільних сил (агентів), що уособлюються лідерами, елітами, організаціями, партіями
та іншими об’єднаннями і спільнотами. Це протиборство суб’єктів з протилежними
політичними інтересами, цінностями, поглядами і цілями, які обумовлені становищем
та роллю у системі владних відносин. Поняття політичного конфлікту означає не що
інше, як боротьбу одних суспільних сил з іншими за вплив у інститутах політичної
державної влади й управління, за доступ до ухвалення суспільно значущих рішень, за
участь у розпорядженні ресурсами, за монополію своїх інтересів та визнання їх
загальними, тобто за все, що утворює владу і політичне панування [12, c. 97].
Американські дослідники Р. Макк і Р. Снайдер вважали, що конфлікт – це
ситуація, яка виникає за наявності щонайменше двох сторін, відносини між якими
складаються на базі якогось дефіциту і побудовані таким чином, що сторони прагнуть
отримати вигоду за рахунок одна одної, і їхні дії спрямовано на досягнення несумісних
цілей, що виключають одна одну [6, c. 51].
Загалом пошукам причин існування конфліктів та їхньому філософському
осмисленню приділяли увагу ще мислителі стародавнього світу. Вони розглядали
конфлікти в абстрактному вимірі з позицій агресивності, ворожнечі, ненависті,
притаманних тодішньому суспільству, що зводилося до протистояння двох
субстанцій – добра і зла [4, c. 8]. У праці «Політика» Арістотель виділив дві головні
причини соціальних суперечок і джерел конфлікту. По-перше, це майнова нерівність;
по-друге, нерівність одержання пошани, що сприяє зростанню корисливості і
переродженню суспільства. Крім основних причин називалися і такі, які могли за
певних обставин породити соціально-політичні конфлікти, серед них – нахабність,
амбіції, страх, презирство, насильство, та інші [7, c. 11].
Особливістю конфліктологічних ідей у добу Середньовіччя була їхня релігійнотеологічна спрямованість. У новітні часи дослідження конфліктів відбувається на
засадах логіко-раціональної методології. Головною причиною виникнення конфлікту
визнавалася соціальна нерівність. Класик політичної думки Н. Макіавеллі розуміє
конфлікт як універсальний і перманентний стан суспільства, що детермінується
ганебною природою самої людини, її прагненням до необмеженого збагачення. Він
обґрунтовує необхідність існування держави як інституту легітимного насилля для
приборкання егоїстичної природи людини. Мислитель переконаний, що «немає міста,
де не утвердилися б два начала: панство бажає підкорювати і гнобити народ, народ не
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бажає знаходитися в підпорядкуванні і гнобленні; зіткнення ж цих начал вирішується
трояко: або єдиновладдям, або безпочатковістю, або свободою». Щоб обмежити
негативні прояви конфлікту, правитель повинен вміти впливати на підданих. Згідно з
ученням Н. Макіавеллі, для досягнення мети – інтеграції суспільства і забезпечення
соціальної стабільності – володар може використовувати будь-які засоби, не зважаючи
на загальноприйняті норми моралі [4, c. 8].
Як ми бачимо, кожне нове покоління висуває нові трактування цього надзвичайно
багатогранного явища. Варто також розглянути думку класиків в цій галузі. Так,
Т. Парсонс вважав конфлікт соціальною аномалією, відхиленням від нормально
розвитку суспільства, яке трапляється через посилення в ньому соціальної
диференціації, і чим ця диференціація масштабніша, тим глибшим стає розмежування
людей за їхніми соціальними статусами і ролями, майновим, освітнім рівнем тощо. В
результаті виникає соціальна напруга, що виливається у конфлікт, в якому поєднуються
індивідуальні і групові дії та протидії, відбувається зіткнення як окремих індивідів, так
і груп, до яких ці індивіди належать. Серед конфліктологічних чинників Т. Парсонс
також виокремлював культурну диференціацію. Він вважав, що у більшості випадків
саме інтернаціоналізовані індивідуумами і групами цінності, норми, культурні зразки
ставлять перед людьми нездійсненні вимоги, підштовхуючи їх до конфліктів.
Якщо Т. Парсонс і його послідовники вважають конфлікт аномальним соціальним
явищем, то їхні наукові опоненти виходять із визнання соціального конфлікту як
неминучого і навіть позитивного явища.
Одним з перших в американській політології на цьому наполягав Г. Зіммель. За
його висновком, конфлікт в групі допомагає зберегти цю групу, бо регулює її як
систему певних відносин, викриває ворожі емоції її членів, дає цим емоціям вихід.
Тому конфлікт є явищем не тільки універсальним, а й таким, без якого суспільство є
нежиттєздатне. Г. Зіммель визначає конфлікт як феномен, призначення якого полягає у
подоланні ситуації соціального дуалізму і досягненні своєрідної єдності, навіть якщо ця
єдність здобувається знищенням однієї зі сторін конфлікту.
Так само як Г. Зіммель трактує соціальний конфлікт і Л. Козер. На його думку,
конфлікт допомагає становленню і підтриманню самототожності групи, сприяє
зміцненню її ідентичності, ворожість і взаємний антагонізм запобігають розмиванню
кордонів між групами у соціальній системі, а відтак зміцнюють її. Позитивні функції
конфлікту прихильники розглядуваної концепції вбачають також у стимулюванні
соціальних змін, забезпеченні такого характеру суспільного розвитку, який допомагає
його суб’єктам краще пізнати одне одного, тобто виконує тестуючу функцію. Нарешті,
неминуче завершення конфлікту дозволяє його учасникам повернутися до початкового
стану, що сприяє стабілізації системи.
Найбільш повно концепція позитивної ролі конфлікту як суспільно-політичного
явища була розвинута у «функціональній теорії конфлікту» Р. Дарендорфа.
Центральним елементом конфліктної моделі суспільства, побудованої цим
дослідником, є визнання жорсткої взаємозалежності між «конфліктом» і «системою»:
без першого немає другої, а без другої – першого. В цьому аспекті позиція
Р. Дарендорфа наближається до марксового розуміння соціального конфлікту (за
марксовим визначенням – «класової боротьби») як рушійної сили історії, але із
суттєвим застереженням: якщо К. Маркс вважав соціальний конфлікт зіткненням між
правлячою меншістю і пригнобленою більшістю, то Р. Дарендорф виходить з реалій
другої половини ХХ століття, коли більшість досягла соціального добробуту. Вона
егоїстично прагне зберегти існуючу систему і пропорції розподілу суспільних благ,
ігнорує домагання інших отримати такий самий статус, а отже заперечує громадянські
права цих інших, що й призводить до конфлікту.
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Головне для запобігання конфлікту, з позиції вищеназваного дослідника, полягає
не у забезпеченні його учасників тими або іншими ресурсами, а в задоволенні їхніх
домагань. Тобто йдеться про задоволення претензій ініціаторів конфлікту на нову
соціальну роль, якої вони позбавлені. Власне, саме у структурі «соціальних позицій і
ролей» (наприклад, у підкоренні одних груп іншими, у несправедливому розподілі
влади) полягає, на думку Р. Дарендорфа, специфіка соціальних конфліктів.
Слід зазначити і те, що концепція Р. Дарендорфа не позбавлена певної внутрішньої
суперечливості. Вона тлумачить конфлікт як невід’ємний компонент суспільного
розвитку, а з іншого боку – наділяє суспільство двома обличчями: одне з них – гармонія
і порозуміння, а друге – конфлікт і примушування. За формальною логікою, перше з
двох слід було б, якщо неухильно дотримуватися концепції Р.Д арендорфа, визнати
ненормальністю.
Разом з тим дослідник не заперечує необхідності розв’язання соціальнополітичних конфліктів, які, з одного боку, сприяють оновленню суспільних систем, а з
іншого – наприклад, у випадках етнічних конфліктів – можуть їх зруйнувати [8, c. 76–
78].
Своєрідну політичну концепцію розробив відомий американський політолог
А. Бентлі. Він розглядав політичне життя як процес політичної діяльності в суспільстві.
Ключовим поняттям в його концепції є розуміння групи, в тому числі і політичної. У
сфері політичного життя такими групами є політичні партії, політичні інститути, суть і
призначення яких розкривається тільки через аналіз їхньої діяльності. Політичні групи
реалізують свою діяльність не тільки через дію, але і через зіткнення різних груп
інтересів, і таким чином викристалізовується саме призначення політичного життя
суспільства
Цікаву концепцію конфлікту виробив німецький економіст і соціолог
Ф. Оппенгеймер. Він звернув увагу на питання походження держави і особливості
соціальних процесів, що відбувається в ній. Ф. Оппенгеймер стверджував, що
вирішальну роль у виникненні держави відіграють економічні причини. Згідно з
концепцією німецького соціолога «держава – це правовий інститут, насильницьки
нав’язаний однією групою людей, яких можна назвати завойовниками, над іншою
групою людей – завойованими». [6, c. 15–16].
Проаналізувавши основні напрями історико-політичного підходу до поняття
«конфлікт», можемо говорити про своєрідну цінність і важливість конфлікту, який був,
є і буде наявний в людському житті, політиці держави як на внутрішньому, так і на
зовнішньому рівні. Адже ми прекрасно розуміємо, що суспільство ніколи не було
однорідним політичним простором. У ньому існують різні прошарки людей, що
диференціюються за найрізноманітнішими ознаками (статтю, віком, рівнем
інтелекту...), доступом до влади, соціальним статусом, політичною свідомістю,
громадськими інтересами, релігійною приналежністю, що створює умови для
конфлікту.
Це особливо яскраво проявляється в новітній історії України, яка пронизана
гіпертрофованою конфліктністю. Часто брак національної свідомості, низький рівень
політичної культури, надмірні амбіції лідерів та їхні патологічні інстинкти до влади як
засобу особистого збагачення моделюють конфлікти деструктивного характеру,
загрожують деконструкції політичної системи і знищенню національної держави
[4, c. 10]. Це стосується українського політичного поля, що уособлює, говорячи
словами П .Бурд’є, «місце конкурентної боротьби за владу, яка здійснюється... за
монополію на право говорити і діяти від імені якоїсь частини або всієї сукупності
непосвячених» [1, c. 205].

42

На жаль, сьогодні в Україні продовжують домінувати бюрократично-кланові
відносини, де активно лобіюють свої бізнес-інтереси, які далекі від національних
інтересів держави, що дуже часто є індикатором та причиною виникнення конфліктів.
Адже, якщо люди невдоволені умовами свого життя, які створюються хибною
політикою існуючої влади, вони повинні піти на усвідомлений конфлікт з діючим
режимом, інакше їм досить складно змінити ситуацію на краще. Зразком такого
усвідомленого конфлікту була Помаранчева Революція та Революція Гідності, які
виступили проти злочинної номенклатурно-бюрократичної та олігархічної системи
влади. За словами А. Гальчинського, «суспільні суперечності – це не загроза демократії.
Це скоріше інструмент демократії. Загрози можуть спричинити лише такі конфлікти й
суперечності, за яких сторони, абсолютизуючи свою позицію, виявляють
неспроможність до компромісу...Маємо обов’язково піднятися саме до такого
розуміння демократичного процесу, за якого поєднання консенсусу з конфліктом є
органічним і навіть необхідним» [2, c. 127].
Об’єктивно кажучи, сьогодні збільшується кількість учасників політичного
конфлікту, інтернаціоналізуються його суб’єкти, що ускладнює розуміння реальних
інтересів конфліктуючих сторін. Сучасні політичні конфлікти мають затяжний характер
і часто пов’язані з парадоксом асиметрії. Суть теорії асиметричного конфлікту –
неспроможність сильного противника здобути перемогу над слабшим. Показовим
прикладом таких конфліктів є сучасний тероризм як втілення боротьби «слабких»
проти «сильних», війна у В’єтнамі, яку вели США в 1961–1973 рр., іракський або
чеченський конфлікти, військові дії, що сьогодні відбуваються на території Сирії. У
цьому контексті слід розглядати і недавній військовий конфлікт на території Південної
Осетії, Абхазії, Грузії та Росії [4, c. 11].
Проте сьогодні цілком зрозуміло, що в сучасному світі, де існує вдосталь зброї
масового знищення, війна як спосіб вирішення політичних конфліктів апріорі
неприйнятна. Нове термоядерне протистояння загрожує знищенню всього людства.
Війна у наш час – це не продовження політики іншими засобами, а самознищення
цивілізації. Тому мають рацію Р. Фішер і У. Юрі, коли стверджують: «У наш час дедалі
частіше доводиться вдаватися до переговорів: адже конфлікт є, образно кажучи,
індустрією, що розвивається. Кожна людина хоче брати участь у прийнятті рішень, яке
її зачіпає; дедалі менше людей погоджуються із нав’язаними кимось рішеннями. Люди
з різними інтересами використовують переговори з метою владнати свої розбіжності»
[14, c. 18].
Якщо повернутися до конфлікту як суспільно-політичного явища на теренах
сучасного українського соціуму, то ми побачимо, що відбуваються радикальні зміни
соціально-економічної, політичної й духовної систем, що демонструють уставлені
структури та установи. Ці процеси за своєю сутністю глибоко конфліктні. Основні
джерела виникнення конфліктів у сучасній Україні можна розділити на три види.
Перший – це суперечності, що породжені соціально-економічним становищем
народу. Конфлікт проявляється в дихотомії багатства та бідності, процвітання
небагатьох і злиденності більшості.
Другий, пов’язаний з політичним протистоянням окремих суб’єктів, що
виборюють владу та управлінські повноваження. Цинічні та брутальні конфлікти за
владу ведуть до відчуження та несприйняття її більшістю громадян, що суттєво
послаблює легітимність державних інститутів.
Третій – зовнішні виклики. Україна розміщена у важливому геополітичному
просторі, контролювати який прагнуть впливові держави. Російська збройна агресія
проти України яскраво це демонструє [4, c. 13–14].
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Формулюючи висновки нашого дослідження, потрібно зазначити, що конфлікт як
суспільно-політичне явище не тотожне руйнації та агресії, він стосується колективної
безпеки, пошуку компромісів та цінностей демократії. За словами Поля Рікера,
«демократія є не політичним режимом без жодних конфліктів, а таким режимом, де
конфлікти є відкритими... Усунути конфлікт... є химерною ідеєю. У суспільстві, яке
дедалі більше ускладнюється, конфлікти не зменшуються ні за кількістю, ні за своєю
складністю... Суттєвим при цьому є те, щоб вони могли бути виражені публічно й щоб
існували правила їхнього обговорення» [13, c. 175].
Тому, враховуючи існуючу ситуацію в Україні, головним завданням вищого
керівництва держави є обмеження конфлікту в системі державного управління,
недопущення помилок 2004 року. Адже, враховуючи і військову агресію РФ проти
України, існує небезпека, що наслідком внутрідержавної політичної кризи, яку ми
спостерігаємо, може стати нова революція, яка не обмежиться тільки зміною уряду,
президента чи парламенту, а може призвести навіть до втрати державності.
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Твердохліб Ю. М.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ОПЕРАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ
ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ЦІЛЕЙ У ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ
У даній статті подано дефініції таких понять, як «інформаційна війна»,
«інформаційна зброя» та «інформаційно-психологічна операція». Висвітлено основні
завдання та цілі, які переслідує держава, здійснюючи інформаційно-психологічні
операції. Вказано основні переваги застосування інформаційно-психологічних операцій
у порівнянні із застосуванням бойових дій. Висвітлено основні методи та засоби, які
держава-агресор використовує у процесі проведення інформаційно-психологічної
операції.
Ключові слова: інформаційна війна, інформаційна зброя, інформаційнопсихологічна операція, гібридна війна, дезінформація, маніпулювання, заміна ціннісних
орієнтацій.
Твердохлиб Ю. М. Информационно-психологическая операция как основной метод
достижения политических целей в гибридной войне.
В данной статье представлены дефиниции таких понятий, как «информационная
война», «информационное оружие» и «информационно-психологическая операция».
Рассмотрены задачи и цели, которые преследует государство, осуществляя
информационно-психологические операции. Также указаны основные преимущества
применения информационно-психологических операций по сравнению с применением
военных действий. В статье рассмотрены основные методы и средства, которые
государство-агрессор использует в процессе проведения информационнопсихологической операции.
Ключевые
слова:
информационная
война,
информационное
оружие,
информационно-психологическая операция, гибридная война, дезинформация,
манипулирование, замена ценностных ориентаций.
Tverdokhlib Y. M. Information and psychological operations as the main method of
achieving of political goals in hybrid warfare.
The rapid dissemination of information, the dynamic development of information systems
and technologies led to the development of such phenomena as information warfare,
information and psychological operations. Modern information warfare can be conducted
both in wartime and in peacetime. The objective of information warfare is taking roots of false
information about the surrounding world in the subconscious of people in order to manipulate
public opinion. The system of traditional values, ideals and myths, which is based on national
culture, dignity, opportunity of cultural and national identity is the main object of information
warfare. In the information war parties apply secret information and psychological
operations, use information weapons. Today in wars of «hybrid» type information weapons
and psychological operations are the primary methods of achieving political aims (sometimes
in combination with traditional weapons, sometimes independently).
This article contains definition of the terms «information war», «information weapons»
and «psychological operation». The key features of psychological warfare, the main
differences between traditional warfare and psychological warfare are explored in this work.
The article reveals the aims of state which is carrying out psychological operations. This
article focuses on the main stages of planning, organization and waging of psychological
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warfare. The article reveals basic methods and means which are used by the state-aggressor
in carrying out psychological operations.
Key words: hybrid warfare, modern warfare, information warfare, information weapons,
psychological operations, replacement of values, destabilization, manipulation.
Постановка проблеми. Російсько-українська війна, яка триває вже другий рік на
сході України, є війною нового, гібридного типу. «Гібридність» російсько-українського
конфлікту проявляється у тому, що бойові дії проводяться без оголошення війни
«гібридними» військовослужбовцями, які оснащені найновішими видами озброєння та
фінансуються Російською Федерацією. Але найголовнішою ознакою, яка відрізняє цю
гібридну війну від війни традиційного типу, є проведення інформаційно-психологічних
операцій у процесі її підготовки та на всіх етапах її реалізації. Дослідження
інформаційно-психологічних операцій є актуальним, адже сьогодні Україна є об’єктом
інформаційно-психологічної агресії з боку Російської Федерації.
Мета дослідження. Метою роботи є вивчення процесу організації та застосування
інформаційно-психологічних операцій у гібридних війнах.
Джерельною базою дослідження є наукові праці зарубіжних та вітчизняних
політологів, дані аналітичних центрів.
Теоретичні та технічні аспекти інформаційно-психологічних операцій досліджені у
працях таких науковців, як О. Левченко, П. Прибутько, А. Странніков, В. Горбулін,
О. Литвиненко, В. Вепрінцев, А. Манойло, А. Петренко, Д. Фролов, М. Лібікі,
Г. Почепцов, П. Шевчук, В. Смолянюк, В. Книш, А. Іващенко, М. Шпура, О. Полякова,
Д. Присяжнюк, О. Романчук, В. Махнін, С. Расторгуєв, О. Джолос, Р. Марутян,
В. Петрик, А. Тарас, А. Прохожев, Н. Турко, І. Головін, І. Панарін, Н. Костін, С. Комов,
М. Попов, В. Гудим, В. Телелим, В. Фомін, А. Черняк, В. Богуш, А. Рось, П. Черник,
А. Шумка, О. Феклістов, В. Цигичко та ін.
Швидке розповсюдження інформації, динамічний розвиток інформаційних систем
та технологій зумовили виникнення таких явищ, як інформаційні війни та
інформаційно-психологічні операції. Термін «інформаційна війна» з’явився ще в
середині 1970-х рр. Його запропонував вчений-фізик Томас Рон, який не тільки першим
зрозумів, але й науково обґрунтував, що саме інформація є найслабшою ланкою будьякої армії. Поняття «інформаційна війна» набуло широкого застосування у зв’язку з
активним розвитком інформаційних ресурсів, інформаційних та телекомунікаційних
технологій, електронних ЗМІ, які в наш час розглядаються як високоефективні засоби
досягнення переваги в науково-технічній, воєнній, політичній, економічній, соціальний
та духовній сферах життя суспільства [2, с. 300]. Сучасні інформаційні війни ведуться
не лише в умовах війни, але і в мирний час є квазіагресивним інструментом [4, с. 7]
досягнення політичних цілей.
Інформаційні війни – це війни «нового покоління», в яких використовують
спеціальне структурування інформації, організацію її подачі, маніпулювання,
дозування, колажування та інші методи [2, с. 300]. Сучасні інструменти та методи
ведення інформаційних війн дозволяють проводити їх постійно, анонімно й непомітно в
будь-якій точці інформаційного простору – як на власній, так і на чужій території
[6, с. 4]. Противник довгий час може взагалі не усвідомлювати, що став об’єктом
зовнішнього нападу чи управління. Все це забезпечує значну ефективність методів
впливу за мінімальних втрат агресора, що до того ж дозволяє йому зберегти обличчя
мирної та демократичної держави [2, с. 302].
До основних засобів досягнення мети в інформаційній війні відносять:
1) приховане управління діяльністю органів влади держави-опонента;
2) заволодіння його мас-медійним інформаційним ресурсом;
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руйнування духовних засад держави;
інформаційно-комунікативне протистояння [6, с. 7].
Термін «інформаційна війна» має два значення. По-перше, це вплив на
громадянське суспільство та/або військовослужбовців іншої держави шляхом
розширення певної інформації. Термін «інформаційно-психологічна» війна був
запозичений з воєнної термінології США. Переклад цього терміну («information and
psychological warfare») з англійської мови може звучати і як «інформаційне
протиборство», і як «інформаційно-психологічна війна» в залежності від контексту
конкретного офіційного документа чи наукової публікації [2, с. 300]. Також
використовується термін «психологічна війна» – психологічний вплив на населення
та/чи військовослужбовців іншої держави з метою досягнення політичних чи суто
військових цілей. По-друге, це цілеспрямовані дії, які використовуються задля
досягнення інформаційної переваги шляхом нанесення збитків інформації,
інформаційним процесам та системам супротивника при одночасному захисті власної
інформації, інформаційних процесів та систем [2, с. 301].
Завданням інформаційної війни є вкорінення у підсвідомість неправдивого
уявлення про оточуючий світ, за допомогою якого відбувається маніпулювання
суспільною думкою. Система традиційних цінностей, ідеалів та міфів, на яких
будуються національні культура, почуття гідності, можливість культурно-національної
самоідентифікації, є тими основними «висотами», заволодіння якими забезпечує
подальший успіх [2, с. 302] держави-агресора.
В інформаційній (інформаційно-психологічній) війні інформаційна боротьба
здійснюється ворогуючими сторонами у формі проведення таємних інформаційнопсихологічних операцій з використанням інформаційної зброї [3, с. 1]. У процесі
проведення інформаційно-психологічної війни держава керується наступними
принципами:
1. Використання
принципу
інформаційної
асиметрії,
трансформування
інформаційного простору супротивника в цілях створення та маскування у його
інформаційних об’єктах нових асиметричних рис, вразливих для асиметричної
зброї.
2. Прихованість та анонімність оперування інформаційно-психологічними впливами,
можливість проведення їх «під чужим прапором» і з будь-якої точки
інформаційного простору.
3. «Плавність» переключення інформаційних впливів, регульована в широких межах
інтенсивність та тривалість їхньої реалізації: від організації інформаційних
«шоків», «ударів», «блокад» до в’ялопротікаючих, латентних, розтягнутих на роки
мікродозованих впливів.
4. Багатоаспектність та багатооб’єктність впливу з високою інтенсивністю
координації у часі та просторі. Зростаюча пронизаність усіх сфер життя
суспільства інформаційними системами та технологіями дає можливість
вибудувати інформаційні впливи по прийнятому (з можливістю внесення коректив
в реальному часі) алгоритму. Такі впливи здійснюються на різноманітні сфери,
процеси, країни, об’єкти, групи, персони одночасно, в потрібній послідовності та
під різними кутами зору, що, в свою чергу, дозволяє оптимізувати отримання
необхідного кінцевого результату та витрати на його досягнення.
5. Здатність малими інформаційними впливами отримати значні кінцеві результати.
6. Інформатизація як головний резерв посилення ефективності силових (воєнних)
акцій.
7. Поширення хаосу у сферах, що піддаються інформаційно-психологічному впливу
[3, с. 3].
3)
4)
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Основним засобом проведення інформаційних війн є інформаційна зброя.
Інформаційна зброя – це комплекс технічних та інших засобів і технологій,
призначених для встановлення контролю над інформаційними ресурсами потенційного
супротивника; втручання в роботу його систем управління та інформаційних мереж,
систем зв’язку з метою порушення їх працездатності аж до повного виведення з ладу,
вилучення, спотворення даних, що містяться в них, або спрямованого введення
спеціальної інформації; поширення потрібної інформації та дезінформації в системі
формування громадської думки та ухвалення рішень [5, с. 2].
Інформаційна зброя здебільшого використовується для дезорганізації систем
управління супротивника, передбачає дії на його елементи озброєння, критично
важливі інформаційні технології і ресурси, а також захист від аналогічних дій
відповідних елементів власної інформаційної структури. При цьому інформаційна
зброя не заступає відомі типи озброєння, а лише створює потрібне тло, що знижує
потребу в традиційних видах зброї [5, с. 2].
Інформаційна війна ведеться шляхом застосування інформаційно-психологічних
операцій (ІПСО). Інформаційно-психологічна операція – це комплекс узгоджених та
взаємопов’язаних заходів маніпулювання інформацією, що здійснюються за загальним
планом з метою досягнення та утримання переваги [1, с. 1] шляхом психологічного
впливу на противника. Інформаційно-психологічні операції є комунікативними
технологіями, що спрямовані на внесення змін у поведінку індивіда за допомогою
модифікації його моделі світу, що здійснюється шляхом внесення змін у інформаційні
потоки [4, с. 168].
Основна мета інформаційно-психологічної операції – створення та постійне
підтримання напруги (в політичній, економічній та соціальній сферах) у суспільстві
держави-противника, запуск деструктивних процесів, які поступово вражатимуть та
руйнуватимуть державу зсередини.
Головна ціль інформаційно-психологічних операцій – це дестабілізація
суспільного життя, розпад зсередини, які в свою чергу підготовлюватимуть ґрунт для
успішного здійснення політичних, економічних та воєнних дій. Головне завдання
інформаційно-пропагандистських акцій у процесі проведення ІПСО полягає в тому,
щоб вплинути на духовну сферу – суспільну думку та настрої, які панують в
суспільстві, ціннісні орієнтації, погляди, соціально-психологічний клімат, посіяти страх
та невпевненість перед майбутнім, викликати недовіру до органів державної влади та
державного управління, створити атмосферу незадоволення, посіяти тривогу, сприяти
виникненню опозиційних груп та стимулювати антиурядову діяльність. Для проведення
інформаційно-психологічної операції застосовуються заходи впливу на визначені
групи людей за допомогою ЗМІ, різного роду друкованої, аудіо- чи відеопродукції, а
також шляхом особистого спілкування, щоб викликати у них такі настрої чи поведінку,
які забезпечували б досягнення політичних та воєнних цілей. Головними об’єктами
впливу вважаються лідери політичних партій, громадських організацій, релігійних
общин, найбільш впливові представники бізнесу, військової еліти та творчої
інтелігенції. Такі заходи можуть застосовуватися щодо особового складу військових
сил, робітників, селян, державних службовців [1, с. 2]. У процесі проведення ІПСО
застосовується різна інформація. М. Вікерс розглядає використання інформації в
інформаційно-психологічній операції у двох аспектах: зміни форми та паралізування.
Перший варіант складається з маневрів для введення в оману супротивника, другий –
паралізування його центрів управління [4, с. 171].
Інформаційно-психологічні операції широко застосовуються у процесі підготовки
та ведення гібридної війни. Використання ІПСО в умовах гібридної війни включає в
себе:
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- збір інформації про ситуацію в суспільстві (які настрої панують, які існують
проблеми, які цінності об’єднують людей);
- формування нової правдивої або неправдивої інформації, яка об’єднуватиме групи
людей на основі їхніх певних проблем чи потреб;
- зміну ціннісних орієнтацій населення, що в свою чергу може спричинити подальшу
зміну поведінки людей.
У порівнянні із застосуванням зброї інформаційно-психологічні операції мають
низку переваг. По-перше, це можливість діяти приховано протягом довгого періоду
часу, що дозволяє провести латентну та ефективну підготовку своїх військ до нападу, в
той час як держава-об’єкт може навіть і не здогадуватися, що стала об’єктом такого
впливу і в подальшому може бути втягнена у збройний конфлікт. По-друге, це чітке
поетапне планування дій та прогнозування сценаріїв розвитку подій. По-третє, це
відсутність будь-яких матеріальних доказів проведення ІПСО. По-четверте,
інформаційно-психологічна операція передбачає мінімальні фінансові затрати і є
значно дешевшим методом досягнення цілей, ніж ведення війни. До того ж проведення
ІПСО є екологічно безпечним та не несе руйнівних наслідків для інфраструктури. Поп’яте, інформаційно-психологічний вплив не має географічних меж, об’єктом ІПСО
може бути група людей, населення міста, області, держави чи кількох держав. І
останнє, найважливіше, – це те, що станом на сьогодні абсолютно відсутні національні
та міжнародні механізми правової відповідальності за проведення інформаційнопсихологічних операцій.
Таким чином, станом на сьогоднішній день інформаційно-психологічні операції є
найдоступнішим та найефективнішим інструментом досягнення політичних цілей в
умовах ведення гібридної війни.
Перспективними для подальшого наукового дослідження залишаються питання
планування, організації та проведення інформаційно-психологічних операцій, а також
проблема їхнього виявлення, попередження та пошуку методів протидії ІПСО.
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

УДК 327.3
Кириленко О. М.
ЦІЛІ ТИСЯЧОЛІТТЯ ООН
ЯК ДОВГОСТРОКОВІ СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
У статті досліджується діяльність ООН як інституту глобального управління
на прикладі довгострокових програм глобального розвитку – «Цілі розвитку
тисячоліття» (2000–2015 рр.) та «Цілі в області сталого розвитку» (2016–2030 рр.),
аналізується їх зміст, фактори та проблеми реалізації.
Ключові слова: Організація Об’єднаних Націй, сталий розвиток, глобальний
розвиток, глобальне управління, стратегії глобального розвитку.
Кириленко О. Н. Цели тысячелетия ООН как долгосрочные стратегии
глобального развития.
В статье исследуется деятельность ООН как института глобального
управления на примере долгосрочных программ глобального развития – «Цели развития
тысячелетия» (2000–2015 гг.) и «Цели в области устойчивого развития» (2016–
2030 гг.), анализируется их содержание, факторы и проблемы реализации.
Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, устойчивое развитие,
глобальное развитие, глобальное управление, стратегии глобального развития.
Kirilenko O. M. United Nations Millennium Development Goals as a long-term strategy
of global development.
The article deals with the study of the United Nations in the field of strategic
management of global development on the example of the programs «Millennium
Development Goals» (2000–2015) and «Sustainable Development Goals» (2016–2030). In a
global strategic management goes beyond national systems and receives a planetary scale.
Subjects of management of global development are the international organizations, primarily
the UN, which serves as the institution of global governance.
UN supported the concept of sustainable development and actively involved in the
process of implementing, integrating member countries around the policy of sustainable
development. The UN «Millennium Development Goals» (2000–2015) and «Sustainable
Development Goals» (2016–2030) are aimed to achieve progress through implementation of
sustainable development, essential components of which serve to overcome global inequality
and preservation of the environment.
The implementation of the UN strategy for sustainable development is complicated by
several political, economic and cultural factors. Overcoming of the difficulties in
implementing of the UN Millennium requires global integration in various forms of
cooperation and partnership of all countries, their political and intellectual elites. An
important contribution to the process of implementation of the UN Millennium can do
scientists by researches, information and analytical, communicative and educational support.
Key words: United Nations, sustainable development, global development, global
governance, global development strategies.
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Стратегічне управління відіграє все більшу роль в розвитку суспільства, в
діяльності соціальних організацій та інститутів, а також у процесах підвищення їх
ефективності, реалізації ними перспективних та складних соціальних проектів. В
умовах глобалізації стратегічне управління виходить за рамки національних систем та
отримує планетарний масштаб. Суб’єктами управління глобальним розвитком
виступають міжнародні організації, в першу чергу ООН, яка поступово розвиває свої
функції світового парламенту та світового уряду.
ООН підтримала концепцію сталого розвитку суспільства та активно включилась в
процес її реалізації, об’єднуючі країни-учасниці навколо політики сталого розвитку в
глобальному масштабі [1–2]. Синергійний потенціал платформи та стратегій сталого
розвитку країн світу має унікальний та безпрецедентний характер з позиції глобальної
інтеграції на шляху до соціального прогресу, демократизації, гуманізації суспільства,
досягнення миру та демілітаризації [3]. Це стосується і вирішення таких проблем
соціального розвитку, як глобальна нерівність, дефіцит ресурсів, що проявляються в
соціально-економічних, культурних, гуманітарних розривах (global gaps).
На початку тисячоліття ООН запропонувала програму «Цілі розвитку тисячоліття»
(2000–2015 рр.), яка знайшла логічне продовження в програмі «Цілі в області сталого
розвитку» (2016–2030 рр.) [4]. Це програми довгострокового розвитку глобального
суспільства, спрямовані на вирішення найбільш гострих та актуальних проблем
соціального розвитку. Дослідження концептуальних основ, а також проблем практичної
реалізації політики сталого розвитку ООН на національному та субнаціональному,
регіонально-локальному рівнях шляхом втілення стратегічних «Цілей тисячоліття» є
актуальним напрямом соціально-політичних наук, потребує наукової популяризації та
широкого висвітлення як у науковому, так і в публічному просторі.
Метою статті є аналіз змісту, передумов та факторів реалізації програм ООН –
«Цілі розвитку тисячоліття» та «Цілі в області сталого розвитку» – як довгострокових
стратегій глобального розвитку.
Різні аспекти теорії та політики сталого розвитку, зокрема збереження природи,
глобальні загрози та проблеми глобального розвитку знайшли відображення в
широкому колі наукових праць західних та вітчизняних дослідників. До них можна
віднести наукові роботи таких авторів, як Р. Стіверс, Деніс та Донелла Медоуз,
Д. Форрестер, А. Лейзерович, М. Месарович, Е. Пестель, Р. Кейтс, Т. Перріс, Дж. Хулс,
Б. Ален, Дж. Паул, А. Вагнер, Р. Дасгупта, Й. Рандерс, Д. Кортен, А. Маплес, П. Віктор,
Л. Браун, К. Холінг, Р. Констанза, А. Аткіссон, Е. Вайкзекер, К. Харгрувс, Е. Ловінс,
Н. Багров, Г. Платонов, Е. Гірусов, В. Крапівін, К. Лосєв, В. Данилов-Данил’ян,
С. Дорогунцов, О. Ральчук, О. Білорус, Ю. Мацейко, Г. Трегобчук, Н. Сімченко,
Л. Руденко, Б. Данілішин, О. Лібанова, І. Вахович та ін.
Необхідно відзначити особливий внесок в розвиток теорії та концепції сталого
розвитку, який зробили в 70–90-і роки Римський клуб (науковці-автори аналітичних
доповідей Римського клубу, частина прізвищ яких перерахована вище), а також
Всесвітня комісія ООН з питань навколишнього середовища та розвитку під
керівництвом Г. Х. Брундланд (жінка-політичний діяч, доктор наук, Норвегія) [5–9].
В цілому розробка та прийняття таких програм глобального розвитку, як «Цілі
розвитку тисячоліття ООН» та «Цілі в області сталого розвитку», стали результатом
аналітичної роботи цілого покоління дослідників, діяльності ООН та інших
міжнародних організацій, ініціатив прогресивних політичних і громадських лідерів.
Лейтмотивом дискурсу навколо проблеми сталого розвитку стало питання
збереження природи планети, яка є середовищем і фактором розвитку суспільства.
Іншими словами, глобальне управління може бути ефективним і перспективним, якщо
воно буде збалансованим щодо розвитку двох систем – екологічної і соціальної [10].
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Подальше існування цих двох планетарних систем, як і перспектива їхнього збереження
в майбутньому, на сучасному етапі залежить не від природи, а від характеру впливу
соціальної системи на екосистему. Це обумовлюється високими темпами розвитку
соціальної системи, яка трансформує ресурси природи в ресурси штучного
соціокультурного середовища, при цьому руйнує природне середовище прямими або
побічними результатами свого розвитку та діяльності. Внаслідок цього природа не
витримує і не витримає такого рівня експансії та тиску зі сторони суспільства, який
став безпрецедентними в умовах глобальної індустріалізації та демографічного вибуху
ХХ–ХХІ ст. Екологічна катастрофа набуває ознак найбільшої загрози для подальшого
розвитку глобального суспільства. На жаль, зростання екологічних ризиків відбувається
на фоні відновлення та загострення соціальних протирічь, конфліктів та криз. Це
стосується проявів соціальної нерівності (голод, злиденність, хвороби), деструктивних
наслідків індустріалізації та мілітаризації, використання зброї (забруднення
середовища, воєнні конфлікти, тероризм, злочинність), а також культурного розриву
між країнами світу (нерівний доступ до освіти, інформації, сучасних засобів
комунікацій).
Висновок щодо необхідності зміни базової парадигми та основної концепції
соціального розвитку в глобальному масштабі знайшов відображення в сучасних
теоріях і політиці інвайронменталізму та сталого розвитку. Цей напрям інтелектуальної
рефлексії та політичного реагування на гострі проблеми соціального розвитку активно
підтримує та втілює в своїй діяльності ООН в якості провідного інституту глобального
управління та суб’єкта стратегічного управління розвитком глобального
суспільства [11].
У 2000 р. ООН прийняла «Декларацію тисячоліття», в якій були сформовані
пріоритети діяльності ООН та країн-учасниць до 2015 р. У цьому документі визначено
головне завдання – забезпечення глобалізації як позитивного фактору для розвитку всіх
народів світу [12]. Це обумовлюється амбівалентним характером глобалізації: вона
одночасно відкриває широкі можливості для розвитку, однак її благами країни
користуються досить нерівномірно і нерівномірно розподіляють її витрати. В документі
зазначено, що глобалізація може знайти повністю всеохоплюючий і справедливий
характер лише за допомогою широкомасштабних і наполегливих зусиль з формування
загального справедливого майбутнього, заснованого на загальнолюдських цінностях та
на основі збереження культурного різноманіття. Ці зусилля повинні включати політику
та заходи на глобальному рівні, які відповідали б потребам країн, що розвиваються, і
країн з перехідною економікою при їхній ефективній участі [12].
У «Декларації тисячоліття ООН» визначені основні цінності, які лежать в основі
діяльності ООН: свобода, рівність, солідарність, терпимість, повага до природи, спільна
відповідальність. Основними цілями розвитку світового товариства ООН визначила
мир, безпеку та роззброєння; розвиток та подолання злиденності; охорону
навколишнього середовища; захист прав людини, демократизацію управління,
подолання всіх форм дискримінації; зміцнення ООН [12].
На основі «Декларації тисячоліття ООН» 189 країн-членів ООН підписали
документ «Цілі розвитку тисячоліття ООН», в якому визначалось 8 основних цілей
(включно 21 показників) глобального розвитку на період до 2015 року (таблиця 1) [13].
Цілі розвитку тисячоліття були адаптовані до специфіки та рівня розвитку країн, які
підтримали визначені стратегії глобального розвитку.
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Таблиця 1
Цілі розвитку тисячоліття ООН (2000–2015 рр.)
Ліквідувати абсолютну бідність і голод (3 індикатори).
Забезпечити загальну початкову освіту (1 індикатор).
Сприяти рівноправності статей і розширенню прав жінок (1 індикатор).
Скоротити дитячу смертність (1 індикатор).
Поліпшити охорону материнського здоров’я (2 індикатори).
Боротися з ВІЛ/СНІДом, малярією і іншими захворюваннями (3
індикатори).
Забезпечити екологічну стійкість (4 індикатори).
Сформувати всесвітнє партнерство з метою розвитку (6 напрямів).

Процес реалізації Цілей тисячоліття виявився складним та зустрівся зі значними
труднощами й перешкодами. Такий висновок знайшов відображення в поточному
(проміжному) та заключному аналізі, який провели експерти ООН. У 2015 р. ООН
підготувала аналітичний документ під назвою «Цілі тисячоліття ООН: доповідь за 2015
рік» (далі – Доповідь за 2015 рік), в якому були підведені підсумки їх реалізації [14].
Наведемо декілька прикладів позитивних результатів відповідно до цілей:
1. За період 1990–2015 рр. вдалося значно зменшити рівень злиденності у світі
(майже вдвічі).
2. За період 2000–2015 рр. охоплення населення початковою освітою у світі зросло з
83 % до 91 %.
3. Зменшились прояви гендерної нерівності в освітній, економічній та управлінській
сферах, збільшилось представництво жінок в парламентах з 10 % до 20 %.
4. Дитяча смертність до 5 років та інфекційна захворюваність дітей скоротилась в
середньому вдвічі.
5. Значно покращились показники охорони материнства.
6. Досягнуті успіхи в боротьбі з інфекційним захворюваннями, їхнім
розповсюдженням.
7. Досягнуті успіхи в забезпеченні людей чистою питною водою, покращені
санітарні умови життя, збільшено природоохоронні зони, заборонені
озоноруйнівні технології.
8. Досягнуті успіхи у глобальному партнерстві шляхом збільшення допомоги країнам
з низьким рівнем соціального розвитку, зменшився розрив у інформаційнокомунікативному просторі [14, с. 4–7].
Однак, незважаючи на досягнуті успіхи, в Доповіді за 2015 рік зроблено висновок
про те, що Цілі тисячоліття не виконані та потребують подальших зусиль для їх
реалізації. У передмові Доповіді за 2015 рік Генсек ООН Пан Гі Мун зазначив, що
«…нерівність зберігається, а досягнутий прогрес був нерівномірним. Бідні верстви
населення світу як і раніше в переважній більшості зосереджені в певних частинах
світу. В 2011 році майже 60 % з одного мільярда людей, які знаходяться в умовах
крайньої бідності в усьому світі, проживали всього в п’яти країнах. Занадто багато
жінок продовжують вмирати під час вагітності або від ускладнень, пов’язаних з
пологами. Прогрес часто обходить стороною жінок і тих, хто знаходиться на
найнижчих щаблях економічної драбини або в несприятливих умовах в силу свого віку,
інвалідності або етнічної приналежності. Зберігаються різкі відмінності між сільськими
і міськими районами» [14, с. 3].
У період 2012–2015 рр., коли ООН почала підводити підсумки реалізації Цілей
тисячоліття, нею було організовано унікальне міжнародне дослідження, яке включало
три напрями:
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88 національних консультацій в країнах, урядам яких ООН надає допомогу;
11 тематичних обговорень під керівництвом представників ООН з представниками
урядів, громадського сектору та бізнесу та консультації з різними соціальними
групами, включно інтерактивні консультації;
3) глобальне інтернет-опитування на тему «Мій світ»: з грудня 2012 р. по грудень
2014 р. було опитано біля 800 тис. осіб з 194 країн світу (опитування
продовжується в реальному часі – див. далі у статті) [15–16].
Аналітична діяльність в рамках підготовки документів «Цілі тисячоліття ООН:
доповідь за 2015 рік», доповідь «Підведення підсумків в області глобального
партнерства в цілях розвитку» (2015 р.), а також проведення міжнародного дослідження
дозволили ООН не тільки підвести підсумки, а сформувати новий Порядок денний
щодо стратегій глобального розвитку після 2015 року [4; 14].
Так, на 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 26 вересня 2015 р. була прийнята
резолюція «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на
період до 2030 року» [17]. В документі визначені 17 цілей та відповідні до них 169
завдань (показників, напрямів діяльності), які спрямовують уряди та країни на
подальшу реалізацію Цілей розвитку тисячоліття в деталізованій/розширеній формі
(таблиця 2).
У документі відзначено, що наступні 15 років реалізація Цілей сталого розвитку
буде включати п’ять основних пріоритетів: люди, планета, процвітання, мир,
партнерство.
Цілі
за
завдання
в
області
сталого
розвитку
мають
взаємопов’язаний/взаємозалежний, універсальний, нероздільний та комплексний
характер, врахування чого має велике значення для успішної їх реалізації. Основний
результат досягнення Цілей – докорінне поліпшення життя людей та зміна світу на
краще [17].
Таблиця 2
Цілі в області сталого розвитку (2015–2030 рр.)
1. Повсюдна ліквідація бідності в усіх її формах.
2. Ліквідація голоду, забезпечення продовольчої безпеки та поліпшення
харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства.
3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в
будь-якому віці.
4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти і заохочення
навчання протягом усього життя для всіх.
5. Забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей усіх жінок
і дівчат.
6. Забезпечення наявності та раціональне використання водних ресурсів та
санітарії для всіх.
7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел
енергії для всіх.
8. Сприяння неухильному, всеохоплюючому і сталому економічному зростанню,
повній та продуктивній зайнятості та гідній роботі для всіх.
9. Створення міцної інфраструктури, сприяння забезпеченню всеохоплюючої і
стійкої індустріалізації та впровадженню інновацій.
10. Зниження рівня нерівності всередині країн і між ними.
11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості і стійкості міст і населених
пунктів.
12. Забезпечення раціональних моделей споживання і виробництва.
13. Ухвалення термінових заходів боротьби зі зміною клімату і її наслідками.
1)
2)
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14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в
інтересах сталого розвитку.
15. Захист, відновлення екосистем суші і сприяння їхньому раціональному
використанню, раціональне управління лісами, боротьба з опустелюванням,
припинення і повернення назад процесу деградації земель та припинення
процесу втрати біологічного різноманіття.
16. Сприяння побудові миролюбних і відкритих суспільств в інтересах сталого
розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення
ефективних, підзвітних і заснованих на широкій участі установ на всіх рівнях.
17. Зміцнення засобів досягнення сталого розвитку та активізація роботи
механізмів глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
У квітні 2016 р. представники всіх країн-членів ООН зібрались на церемонію
підписання Паризької угоди щодо клімату (ціль 13), напередодні якої вони
обговорювали перспективи та проблеми реалізації нового Порядку денного в області
сталого розвитку [4]. Це підтверджує не тільки важливість Цілей в області сталого
розвитку, а й тісний взаємозв’язок між стратегіями соціального розвитку та
збереженням природи, зокрема протидії змінам клімату.
Аналіз змісту 17 цілей в області сталого розвитку дозволяє умовно об’єднати їх в
чотири проблемні блоки:
1. Блок соціальних проблем: подолання нерівності та її вкрай негативних проявів –
злиденності та голоду; здоровий спосіб життя та якісна охорона здоров’я;
підвищення якості життя.
2. Блок економічних проблем: економічне зростання, оптимізація виробництва та
споживання; розвиток зеленої енергетики та інфраструктури.
3. Блок екологічних проблем: збереження природи та клімату, раціональне
використання природних ресурсів.
4. Блок політико-правових проблем та захисту прав людини: демократизація та
гуманізація суспільства, партнерство заради сталого розвитку; забезпечення
гендерної рівності.
Очевидно, що програма ООН «17 Цілей в області сталого розвитку» до 2030 р.
визначила унікальну, комплексну і довгострокову мегастратегію глобального розвитку.
За своїми сутністю та змістом ця стратегія відповідає цінностям неогуманізму,
розвиненого демократизму та інвайронменталізму. Тому практична реалізація даного
стратегічного курсу має великий потенціал прогресивного конструктивного значення.
На жаль, процес реалізації «17 Цілей в області сталого розвитку», як і попередніх
«Цілей розвитку тисячоліття», є дуже складним, зустріне багато перешкод та обмежень,
в перспективі не отримає достатньої підтримки з боку економічних, політичних та
ідеологічних інститутів та ін. [17].
У першу чергу це стосується інформаційно-аналітичних основ реалізації Цілей
ООН. Статистичний та соціологічний моніторинг стану справ та результатів політики
сталого розвитку потребує вдосконалення його інформаційних та наукових технологій,
передбачає: досягнення прозорості та адекватності в діяльності інформаційноаналітичних організацій, а також максимальної уніфікації/узгодження показників
моніторингу між країнами-членами ООН.
По-друге, глобальні розриви, національні інтереси країн та глобальна конкуренція
значною мірою ускладнюють і гальмують процеси інтеграції та розвитку партнерства в
інтересах сталого розвитку.
По-третє, корумпованість, подвійні стандарти, популізм та недостатній рівень
відкритості діяльності урядів, політичного класу та політичних еліт країн, що
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отримують допомогу ООН, і країн-донорів, а також застарілі політико-управлінські
механізми (інституціональна інерція) негативно впливають на реалізацію Цілей ООН.
По-четверте, недостатній рівень інформованості населення країн світу щодо
проблем глобального розвитку, стратегічних цілей ООН на фоні низької соціальної,
правової та політичної компетентності обмежує процес інтеграції людей навколо
цінностей та платформ, програм та політики ООН в області сталого розвитку та
збереження природи.
По-п’яте, різноманітність культурного та ідеологічного розвитку країн і народів
світу обумовлює неоднакове розуміння цілей, завдань та засобів щодо змісту та
напрямів економічного розвитку, необхідності і технологій збереження природи,
шляхів досягнення миру, боротьби з нерівністю та дискримінацією тощо.
По-шосте, екологічна культура та ставлення до природи значної частини
населення або має низький рівень і деструктивний характер, або знаходиться у
протиріччі з крайньою бідністю, неграмотністю, примітивністю та аморальністю
поведінки тих або інших груп людей, або виступає їх проявом.
Отже, існує широке коло факторів-бар’єрів, які ускладнювали та будуть
ускладнювати просування глобального суспільства на шляху сталого розвитку. Їх
подолання, напевно, залежить від активності прогресивних та демократичних еліт,
представників середнього класу та громадянського суспільства, яким необхідно і надалі
об’єднуватись навколо загальнолюдських гуманістичних цінностей, цілей сталого
прогресивного розвитку, а також включатись у всі форми солідарної діяльності та
партнерства в сферах практичної реалізації глобальних цілей ООН.
Зауважимо, що особлива роль в реалізації цілей прогресивного розвитку належить
інтелектуальній, в першу чергу науковій спільноті. У такому аспекті подальше
дослідження умов та факторів розвитку теорії та практики сталого розвитку на
глобальному, національному та локальному рівнях дозволить визначати шляхи
ефективної реалізації Цілей ООН в області сталого розвитку, адаптувати глобальні
стратегії до рівня їх локального втілення.
Науковці мають значний потенціал впливу на процеси демократизації та
гуманізації суспільного життя через використання дослідницьких, інформаційноаналітичних, прогностичних, соціоінженерних/проектних, комунікативних, освітніх та
виховних технологій. Тому об’єднання науковців усіх напрямів з освітянами та
журналістами здатні сформувати інформаційну, ціннісну та ідеологічну платформи для
інтеграції суспільства навколо стратегічних завдань прогресивного розвитку,
збереження природи, досягнення миру та справедливості у всіх країнах світу,
закладених в програмах ООН, зокрема в «Цілях в області сталого розвитку» на період
2015–2030 рр. та в наступних програмах глобального розвитку.
На завершення статті наведемо приклад щодо можливостей глобальної соціології,
яка дозволяє визначити та проаналізувати ті проблеми, які найбільше турбують людей
планети Земля. Подібні дослідження можливі тільки на основі використання сучасних
інформаційно-комп’ютерних технологій, Інтернету. Вони можуть проводитись на всіх
рівнях – від глобального до локального, а також можуть бути частиною або основою
моніторингових/лонгітюдних досліджень громадських настроїв.
Глобальне опитування (див. вище), яке стало елементом дослідницької програми
при підготовці «Цілей в області сталого розвитку», не було обмежено періодом 2012–
2015 рр., а продовжено і продовжується в реальному часі завдяки Інтернету та
сучасним технологіям проведення соціологічних досліджень. Впродовж 2015 р.
команда організаторів глобального опитування «My World» («Мій світ») представила
звіти після проходження вибірки в 7 та 8 млн опитаних респондентів з 194 країн світу
[18–19].
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На момент 6 червня 2016 р. на сайті глобального опитування було зареєстровано
9 млн. 725 тис. респондентів, які визначили ті сфери та проблеми життя, які найбільш
важливі та хвилюють їх та їх сім’ї [18]. Анкета включає 1 питання та 16 варіантів
відповіді, можливість вибрати 6 варіантів та додати всій варіант відповіді на 17 мовах
світу. При обробці результатів глобального опитування враховується стать, вік, освіта,
країна проживання респондентів. Результати опитування у формі рейтингу важливості
сфер життя / вирішення тих або інших проблем відображено на сайті «My World» та
представлено на рис. 1 (адаптовано автором статті) [18].
Найбільше значення для людей планети мають:
 доступність та якість освіти;
 підвищення рівня охорони здоров’я;
 підвищення кількості робочих місць;
 чесний та ефективний уряд;
 доступна поживна їжа (рис. 1).
Зауважимо, що результати при останній вибірці 9,7 млн респондентів у цілому не
відрізняються від результатів опитування на етапах, коли вибірка склала 7 та 8 млн
опитаних у 2015 р. [18–19].

Рис. 1. Рейтинг важливості сфер життя / вирішення тих або інших проблем
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Результати даного дослідження дозволяють зробити висновок про різноманітність
проблем, які хвилюють людей планети в першу чергу, незалежно від континентів та
рівня розвитку країн – від освіти та здоров’я до економічних, політичних та соціальних
проблем. Прагнення до вирішення таких проблем знайшли відображення в
концептуальних та стратегічних документах ООН, аналізу яких була присвячена дана
стаття. На думку автора, процес втілення інтересів людей в нормах та діяльності
міжнародних організацій і національних урядів є необхідним елементом їх
інституціоналізації у сфері політики як соціального управління всіх рівнів. Це також є
важливою передумовою глобальної інтеграції та фактором успішної реалізації цілей та
завдань політики сталого розвитку в довгостроковій перспективі.
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Бурдяк В. І.
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ БОЛГАРІЇ ДО УМОВ РОЗВИТКУ
В СКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У статті досліджено інтеграцію Республіки Болгарія до ЄС та розвиток
держави в умовах Співтовариства. Проаналізовані напрями інтеграційних вимог ЄС до
Болгарії, зміни в діяльності урядових команд та провідних політичних партій.
Наголошено, що інтеграційний процес, який переживає держава, неоднозначний з
точки зору способів подальшого розвитку, кінцевих результатів, протестних настроїв
і застосування досвіду модернізації всіх сфер суспільства для досягнення рівня країничлена ЄС.
Ключові слова: Європейський Союз, Республіка Болгарія, політичні партії,
парламентські та президентські вибори, європейська інтеграція.
Бурдяк В. И. Особенности адаптации Болгарии к условиям развития в составе
Европейского Союза.
В статье исследовано интеграцию Республики Болгария в ЕС и развитие
государства в условиях Сообщества. Проанализированы направления интеграционных
требований ЕС к Болгарии, изменения в деятельности правительственных команд и
ведущих политических партий. Отмечено, что интеграционный процесс, который
переживает государство, неоднозначный с точки зрения способов дальнейшего
развития, конечных результатов, протестных настроений и применения опыта
модернизации всех сфер общества для достижения уровня страны-члена ЕС.
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Ключевые слова: Европейский Союз, Республика Болгария, политические партии,
парламентские и президентские выборы, европейская интеграция.
Burdiak V. I. The specifics of the adaptation of Bulgaria to development in the European
Union.
The paper investigates the integration of the Republic of Bulgaria in the EU and the
development of the state in the Community. The directions of the EU integration requirements
towards Bulgaria, changes in government teams and leading political parties are analyzed. It
is noted that the integration process facing the state is ambiguous from the point of view of
ways of further development, end results of dissent and of using the experience of
modernization of all spheres of society for the achievement of the level of a member country of
the EU.
Key words: European Union, Republic of Bulgaria, political parties, parliamentary and
presidential elections, European integration.
Актуальність дослідження. Процес глобалізації як один з основних факторів
сучасного політичного та соціально-економічного прогресу є об’єктивним і
закономірним системотворчим елементом світової політики. Посилення спільності
світової політики, ускладнення і взаємне переплетіння господарських процесів, які
змушують шукати нові шляхи для відстоювання національних державних інтересів на
світовій арені, спонукали Республіку Болгарія (РБ) до важливого рішення – вступу до
ЄС. Це рішення посилив ще й крах інших «інтеграційних угруповань», куди вона
входила за часів соціалізму, – РЕВ і ОВД. Так, після чотирьох десятиліть правління
комуністичної партії і важкого переходу до демократії РБ обрала європейський шлях
розвитку у складі ЄС.
Мета статті полягає в дослідженні складного періоду розвитку Республіки
Болгарія як члена міжнародної організації – Європейського Союзу, та адаптації її
політичної сфери до нових умов.
Останні дослідження і публікації. Проблеми адаптації посткомуністичних країн до
членства в ЄС привертають увагу зарубіжних і вітчизняних науковців. Зазвичай вони
одностайні в думці про позитивні результати членства всіх нових країн ЄС, що
виявляється переважно в розвитку політичної сфери, економіки країн, їхньої соціальної
політики, зростанні закордонних інвестицій тощо. Особливе місце у цих змінах
відіграють трансформації політичних систем нових країн-членів ЄС, адже через
здійснення демократизації цим державам вдалося досягти необхідного рівня підтримки
при вступі в ЄС. Аналітики і науковці, аналізуючи дану проблему, вказують, що
аналогічні процеси в відбуваються і в Республіці Болгарія. Насамперед це стосується
праць болгарських науковців – Є. Калинової та І. Баєвої [1–2; 12], Г. Карасімеонова
[13–15], Т. Обретенової [20]. Активно вивчають болгарську проблематику українські
науковці, зокрема М. Мілова [16–17], І. Осадца [21] та автор цієї статті [3–6], які
наголошують на важливості вступу Болгарії до ЄС, відзначають успіхи та труднощі
адаптації суспільства до нових умов розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. У 1999 р. на засіданні в Гельсінкі
Європейська Рада прийняла рішення про задоволення заявки РБ, в якій вона висловила
прагнення вступу до ЄC з політичних причин, що мало життєво важливе значення для її
розвитку. Європейський Союз цим рішенням намагався уникнути появи нестабільності
в центрі свого східного кордону, що був під ретельним контролем Росії. Для Болгарії це
означало глибоку схильність до верховенства закону, демократії і вільної ринкової
економіки, які діяли в ЄС. Тож Європейська Спільнота, роблячи новий крок на шляху
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до об’єднання континенту, реально визнала, що Європа не може обійтися без
Республіки Болгарія, яка підтримує політику цієї організації.
Болгари побоювалися, що обидві сторони у день вступу держави в ЄС – 1 січня
2007 р. – вважатимуть, що питання закрите, і призупинять подальшу активну
інтеграцію. Фактично ж це був кінець лише певного етапу, початого у 1999 р., а далі
інтеграція продовжувалася на новому етапі.
У ХХІ ст. Болгарія ввійшла зі значними економічними труднощами,
протистоянням у парламенті – Народних Зборах – щодо військового втручання країн
НАТО в справи Югославії, нестабільними відносинами з Російською Федерацією. Після
виборів 2001 р. до влади прийшла коаліція партій, яка обіцяла болгарам економічний
порятунок і технічну ефективність. Партія «Національний рух Симеон Другий» (НРСД)
набрала 42,7 % голосів, а в результаті перерозподілу голосів політичних сил, які не подолали
4-відсоткового бар’єру за пропорційною системою, здобула рівно половину (120) мандатів
[7]. Новий прем’єр-міністр Симеон Сакскобургготський (2001–2005 рр.) – колишній цар
Болгарії – обіцяв відчутне економічне покращення «впродовж 800 днів». У серпні 2001 р.
уряд оголосив економічну програму, в якій поєднав крайні ліберальні підходи і
відвертий лівий популізм. Розмиті межі програми і відсутність ідейних основ НРСД
представив як частину своєї тактики для досягнення стратегічних цілей – євроінтеграції
РБ. Цих цілей уряд Симеона майже досягнув, адже провів всю підготовчу роботу до
вступу в ЄС. Уряд надав один із міністерських портфелів етнічному турку вперше після
здобуття Болгарією незалежності в 1878 р., збільшив частку жінок у парламенті із 7,5 %
до 25,4 % [3, с. 318–319].
Вже у лютому 2002 р. уряд прийняв «Національну стратегію прискорення
переговорів про вступ до ЄС». Завершуючи переговорний процес приєднання (2000–
2004 рр.), РБ, за висновком Європейської Комісії (ЄК), в основному виконала
Копенгагенські критерії: сформувала діючу ринкову економіку; демократичну державу,
яка гарантувала дотримання прав людини; узгодила законодавство РБ з загальним
правом ЄС. Обіцяного ж покращення життя населення у ці роки РБ не досягла.
Безробіття дійшло до 20 %, а чверть населення жила за межею бідності. Уряд НРСД
досяг успіхів у деяких реформах, не виконаних попереднім урядом: скоротив надмірну
роль держави в економіці і досягнув щорічного її зростання до 4–4,2 %; забезпечив
належні темпи економічної реформи для вступу в ЄС. Але обіцянки уряду про добробут
різко контрастували з очевидною бідністю пересічних болгар.
Реформи не поліпшили рівня життя, що посилило падіння рейтингу НРСД і
розчарування в політичних партіях як агентах позитивних змін. Болгарію не прийняли в
ЄС 1 травня 2004 р., як інші країни ЦСЄ, адже вона не виконала низку вимог ЄС. Втім,
25 травня 2005 р. ЄС підписав Договір про вступ РБ з 1 січня 2007 р., за який
проголосував Європейський парламент (ЄП). У договір включили захисне положення,
яке дозволяло відкласти приєднання ще на рік, якщо до 2007 р. РБ не ліквідує недоліки,
відмічені ЄК.
Перенесення вступу РБ до ЄС обурило болгар і посилило негативне ставлення до
уряду. Вибори до парламенту 2005 р. НРСД програв, і це поклало край політичній
кар’єрі Симеона Сакскобургготського. В ЄС Республіка Болгарія ввійшла під
керівництвом коаліційного уряду соціалістів, у якому прем’єр-міністром став
С. Станішев (2005–2009 рр.). Орієнтація на ЄС визначила межі політики і змусила
партії до компромісів попри їх цілі і тактику. Болгари явно відмежувалися від урядової
коаліції, що показали вибори до ЄП і місцевих органів влади у 2007 р. У РБ з’явилась
нова права партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ), яка ввійшла
в Європейську народну партію (ЄНП). Процес структурування політичного простору в
Республіці Болгарія продовжується, а партійна система все ще не має чіткості і
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стійкості. Опозиція часто заявляла про недовіру уряду, негативно оцінюючи ситуацію з
корупцією й злочинністю у моніторингових доповідях Європейської Комісії.
Влітку 2009 р. знову відбулися вибори до Європейського парламенту та
парламенту РБ. За підсумками виборів ГЕРБ делегував до ЄП 5 членів, БСП – 4, РПС –
3, партія «Атака» і НРСД – по 2, СДС – 1, які, відповідно ідеологічної зорієнтованості,
примкнули до груп ЄНП, ПЄС, європейських лібералів, а делегати від партії «Атака» –
до європейських націоналістів. Вибори до Народних Зборів правляча коаліція програла,
а опозиційна партія ГЕРБ здобула 116 з 240 місць, тобто майже половину. Після
виборів 2009 р. у Болгарії сформувалася партійна система двох партій – лівої БСП і
ліберально-консервативної партії ГЕРБ. Але жодна з них не могла самостійно
сформувати уряд, тож вони домовлялася про коаліцію з малими партіями. Втім,
прем’єр Б. Борисов відмовився від коаліційного принципу формування уряду і заявив,
що ГЕРБ сам здійснить європейський розвиток Республіки Болгарія. Цей уряд дійсно
намагався виконати свої передвиборні обіцянки.
Восени 2011 р. у Республіці Болгарія пройшли президентські вибори, на яких
перемогу отримав кандидат від партії ГЕРБ Р. Плевнелієв. Він здобув 52,5 % голосів.
Його опонент – кандидат від БСП І. Калфін – набрав 44,7 % голосів. 23 січня 2012 р.
Р. Плевнелієв став президентом Болгарії. Вперше з 1989 р. у РБ президентом став
кандидат, який не брав активної участі в політичному житті країни і був безпартійним.
Він дотримується спільної лінії уряду ГЕРБ у всіх питаннях, пов’язаних з політикою
офіційної Софії. Прем’єр Б. Борисов, пояснюючи рішення висунути кандидатом на
вищу посаду в державі саме P. Плевнелієва, назвав його «своєю людиною в Брюсселі»
[19], хоч болгари вважають, що це «своя людина» Борисова.
Як член ЄС, Болгарія отримує значну фінансову допомогу і підтримку своїх
інтересів на міжнародній арені. РБ лише наблизилася до критеріїв і умов співпраці з ЄС
(єдність національних інтересів, схожість соціально-політичних систем, (не)порівняння
рівнів розвитку, взаємодоповнюваність економік, спорідненість культур, мов,
історичних традицій та релігії), але значних дискусій щодо її вступу в ЄС у 2007 р. не
було.
За роки дії Договору про приєднання Республіки Болгарія до ЄС відбулося багато
змін. Серед позитивів євроінтеграції РБ вкажемо, що країна знову зайняла своє місце в
Європі, яке на десятиліття покинула через мінливість історії. РБ змінила міжнародну
політику, що дає їй значні переваги, стала частиною провідної спільноти
демократичних і розвинених країн, які солідарні з нею і підтримують її. Лише по лінії
структурних фондів у 2007 –2013 рр. ЄС надав Болгарії майже 6 млрд 700 млн євро, але
держава не змогла їх освоїти. Нині, як відмічає Європейська Комісія, ситуація
нормалізувалася і болгари очікують, що ЄС в наступні програмні періоди збільшить
кошти для Республіки Болгарія. За роки членства в ЄС Республіка Болгарія висунула
двох успішних єврокомісарів, номінованих як «Комісар року» – М. Кунєву (2008 р.) і
К. Георгієву (2010 р.). У ході складного вибору керівників місій ЄС у світі екс-прем’єрміністр Ф. Дімітров став послом ЄС у Грузії. До 2012 р. Болгарія виконала квоту на
призначення чотирьох керівників дирекцій і заступника гендиректора в структурах ЄС.
Республіка Болгарія серйозно представлена в статистичній службі Євростат, правовій
службі Європейської Комісії та генеральних дирекціях «Землеробство», «Регіональна
політика» і «Зайнятість». Країни ЄС – основний торговельний партнер Республіки
Болгарія. Хоч обмеження в доступі до трудових ринків країн ЄС ще не всі скасовані,
сотні тисяч болгар працюють у країнах ЄС і лише в 2012 р. відправили в РБ майже
700 млн євро, що перевищує розмір іноземних інвестицій у країні.
Попри явні переваги членства, чергова річниця вступу РБ в ЄС викликає і
суперечливі почуття. Ентузіазм реформування знизився, Республіка Болгарія –
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найбідніша країна ЄС, і громадяни не відчувають у цьому плані переваг від членства.
Болгарію критикують за корупцію і організовану злочинність, тому судова система й
охорона внутрішнього правопорядку постійно є об’єктом моніторингу Європейської
Комісії. Попри фінансову кризу, лише частка наданих коштів з європейських фондів
освоєна, не діє адміністративний ресурс для подолання проблеми. Ці факти
породжують у суспільстві скептицизм, який підтверджується апатією щодо чергової
річниці членства [11].
Аналітики ЄС вважають, що у громадян Республіки Болгарія ще не
«європейський» спосіб мислення. Адже Болгарія розглядає ЄС як «швидку допомогу»,
яка повинна вирішувати всі питання, коли їй знадобляться гроші. Поступово, й
особливо під час кризи, це мислення змінюється і болгари починають розуміти, що
легких грошей не буває. Економічні негаразди в Республіці Болгарія проектуються на
діяльність правлячої верхівки і викликають до неї негативне ставлення. У лютому
2013 р., коли у Болгарії розпочалися масові протести проти підвищення цін на
електроенергію та політику уряду Б. Борисова, сім чоловік вчинили самоспалення і як
мінімум двоє поліцейських були поранені. Прем’єр пішов у відставку, заявивши, що не
хоче бути частиною влади, при якій поліцейські б’ють людей [8]. Суспільство
звинуватило уряд у зростанні цін, який, виконуючи передвиборні обіцянки, закрив
чотири блоки діючої АЕС в Козлодуї і проект будівництва АЕС «Белене» як
недосконалий, надто затратний і небезпечний [25]. Болгари погодилися з урядом на
референдумі щодо закриття АЕС у січні 2013 р., не замислюючись, чи промовчали, що
імпорт електроенергії втричі вищий і неминуче призведе до зростання цін.
Нового прем’єра (за сумісництвом і главу МЗС) М. Райкова та нових міністрів
президент представив як незалежних фігур, не пов’язаних з колишньою елітою, і
заявив, що одним з головних завдань нового кабінету є комплексна перевірка всіх
ціноутворюючих елементів у тарифах на електроенергію. Це було важливо, щоб
показати болгарам розрив з урядом, яким вони були невдоволені, а Європейському
Союзу та зарубіжним інвесторам – що Республіка Болгарія підтримає сувору податкову
політику і не витрачатиме більше, ніж планує по бюджету. Прем’єр відразу ж
відсторонився від Москви і заявив, що «не буде вживати авантюр» та не допустить
зовнішнього втручання в енергетику, маючи на увазі найперше відносини з Російською
Федерацією. Економічний курс Республіки Болгарія загрожує енергетичним проектам
росіян у цій країні. Зі спільних проектів Москви та Софії на порядку денному
залишився, по суті, лише газопровід «Південний потік», будівництво якого болгари
періодично призупиняють через невідповідність законам ЄС [23–24].
Після травневих 2013 р. дострокових виборів до Народних Зборів до влади
прийшов прем’єр-технократ П. Орешарскі (коаліційний уряд створили партії БСП, РПС
і «Атака»). Коаліція ледь нараховувала половину депутатів у НЗ і повністю залежала
від націоналістичної «Атаки». Погоджуючи склад нового уряду з президентом,
П. Орешарскі заявив, що «ми пропонуємо нове міністерство, яке народилося в
результаті попередніх аналізів, які показали, що одним з найслабших наших моментів є
відсутність проектів у прогресивному ступені, за допомогою яких ми освоювали б
безперешкодно європейські фонди. Я пропоную створити Міністерство інвестиційного
проектування, яке матиме дещо відмінний профіль від регіонального
Міністерства» [22].
Втім, цей уряд абсолютно бездумно призначив головою Державного агентства
національної безпеки 32-річного медіа-магната, члена РПС Деляна Пеєвскі, якого у
2007 р. вже звільняли з уряду через корупцію. Зрозуміло, що болгари не бажали бачити
в Народних Зборах нікого з чинних політиків і вийшли з протестами на вулиці міст,
найперше в Софії. Побоюючись, що ситуація в РБ вийде за правові межі, міністр МВС
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заявив: «Якщо ми дозволимо протестам тривати довго, ці люди не зможуть знайти
реальний механізм для вирішення проблем, і це буде першим кроком до
радикалізації» [9]. Обрання нового уряду не зупинило безперервні протести,
посилилися вимоги відставки уряду, які прем’єр вважав неконструктивними, але
протестуючі не йшли на діалог.
П. Орешарскі вважав, що протести посилюють нестабільність РБ, негативно
впливають на економіку і соціальне становище громадян. Він готувався до важкого
початку роботи на посаді прем’єра, адже політичні опоненти в союзі з олігархічними
колами були дуже сильними і не припиняли спроб відвоювати втрачені позиції. «Я
уявляв собі, – казав прем’єр, – що мандат буде важким, для цього були всі об’єктивні
передумови. Сам факт того, що вже на третій день роботи уряду з’явилася група людей
і зажадала моєї відставки, став першим сигналом початку організованої боротьби проти
нової влади. Звичайно, призначення Д. Пеєвскі було великою помилкою і послужило
різкому посиленню протестного руху, але я вважаю, що уряд робить все, щоб почути
протестувальників і врахувати їхню думку. На жаль, ніяких конструктивних кроків з
їхнього боку ми поки не бачили» [18]. Президент також висловлював надію, що знайде
підхід для стабілізації обстановки в країні.
Таблиця 1
Результати парламентських виборів у Республіці Болгарія
5 жовтня 2014 р.
Партія / коаліція
Голоси
Відсот+/-%
Депу+/ ки
тати
манда
-тів
Громадяни за
ГЕРБ
європейський
1072491 32,67 %
+2,13 %
84
-13
розвиток Болгарії
БСП – Ліва Болгарія
БСП
505 527
15,4 %
11,21 %
39
-45
Рух за права і
РПС
487 134
14,8 %
+3,53 %
38
+2
свободи
Реформаторський
РБ
291 806
8,89 %
+8,89 %
23
+23
блок
Національний фронт
за збереження
НФСБ
239 101
7,28 %
+4,08 %
19
+19
Болгарії (в коаліції
Патріотичний фронт)
Болгарія без цензури
ББЦ
186 938
5,69 %
+5,69 %
15
+15
Атака
Атака
148 262
4,52 %
-2,78 %
11
-12
Альтернатива за
болгарське
АБВ
136 223
4,15 %
+4,15 %
11
+11
відродження
Інші
433 103
6,56 %
Джерело: [26].
Вже з перших днів роботи П. Орешарскі почалися протести проти уряду через
призначення К. Тіхолова на посаду міністра інвестиційного планування і Д. Пеєвскі на
вказану посаду. Заміна цих політиків не заспокоїла демонстрантів, і залунали вимоги
повної відставки уряду. В 2013–2014 рр. опозиція ініціювала п’ять безрезультатних
голосувань щодо вотуму недовіри уряду, і 23 липня П. Орешарскі подав у відставку, а
Народні Збори підтримали це рішення. Однак жодна з парламентських партій не бажала
формувати уряд, тому президент оголосив про створення службового кабінету міністрів
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на чолі з Г. Блізнашкі. 27 липня лідери партій ГЕРБ, БСП, РПС і непарламентської
«Болгарія без цензури» домовилися про проведення позачергових виборів до
парламенту 5 жовтня 2014 р. [10]
Жовтневі вибори до Народних Зборів 2014 р. – другі дотермінові вибори менш ніж
за два роки. Парламентські вибори продемонстрували найперше низьку активність
виборців – 39,2 %, що нижче ніж на попередніх виборах у 2013 р., коли голосували
41,3 % електорату. За ГЕРБ, яку очолює колишній прем’єр-міністр країни Бойко
Борисов, проголосували 33,6 % виборців. На друге місце з 16,1 % голосів вийшла
правляча Болгарська соціалістична партія. Тобто, незважаючи на перезавантаження
законодавчої влади, після виборів до влади прийшла партія ГЕРБ, а прем’єром знову
обрали Б. Борисова, який зайняв цю посаду 7 листопада 2014 р. ЄС визнав вибори
демократичними.
Висновки. Очевидно, що адаптація Республіки Болгарія до ЄС – складний процес,
важкий для суспільства. У Болгарії за зразком успішних країн-членів ЄС створені всі
необхідні інститути політичної системи, які визначені законодавством Співтовариства.
Втім, в повсякденному житті країни вони не завжди ефективні. Політичні партії,
виражаючи волю свого електорату, відстоюють інтереси громадян, відображають їх у
своїх програмах. Болгарія досягла значних успіхів, здобувши членство в ЄС, але щоб
відповідати його вимогам, їй доведеться подолати ще багато труднощів. Інтеграційний
процес, який переживає Республіка Болгарія, неоднозначний з точки зору способів
подальшого розвитку і кінцевих результатів, великих протестних настроїв громадян та
проведення модернізації всіх сфер суспільства, трансформації державного управління й
економіки для досягнення рівня країни-члена ЄС. Якщо виділити найголовніші плюси
для Болгарії від членства в ЄС, то це модернізація політичних інститутів; зміни в
економіці; збільшення надходжень у казну з європейських фондів; вільне пересування
болгар по території ЄС; можливість спеціалістам знайти високооплачувану роботу в
країнах ЄС.
Водночас перманентні парламентські вибори та зміни урядового кабінету, які
зазвичай відбуваються на вимогу вуличних демонстрацій, вказують на політичну
нестабільність у Республіці Болгарія, на невдоволення частини болгар внутрішньою
політикою і, як вони вважають, ЄС не може допомогти державі виправити цю ситуацію.
Наголосимо також, що євроінтеграційний досвід Республіки Болгарія актуальний для
України, яка вбачає шлях подальшого розвитку в європейській інтеграції, і тому, що
Україна, як і Болгарія, має глибокі культурні відмінності між двома реаліями (сучасний
розвиток держави і спільноти ЄС), що може стати ключовим чинником у її просуванні в
напрямі європейської інтеграції.
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Фісанов В. П.
БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА У РУСІ: ВІД ДЕЙТОНСЬКИХ УГОД
ДО ОФІЦІЙНОЇ ЗАЯВКИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
У статті розглядаються складні геополітичні і соціальні наслідки кризи і війни в
Боснії і Герцеговині, яка вибухнула після розпаду багатонаціональної соціалістичної
Югославії. Наголошується на тому, що непередбачуваний і негативно забарвлений
розвиток подій у БіГ став повчальним для багатьох багатонаціональних держав,
особливо у регіоні Центральної та Східної Європи. Не є виключенням у цьому
контексті і Україна.
Автор розглядає також важливі наслідки відомих Дейтонських угод, які
забезпечили припинення етнополітичного конфлікту у Боснії і заклали основи для
розвитку центральних інститутів влади, мирного процесу і складного економічного
розвитку конфедеративної держави при збереженні автономії мусульман, сербів і
хорватів. Підкреслено, що, незважаючи на труднощі, Боснія і Герцеговина як досить
нестабільне і фрагментоване конфедеративне утворення все-таки спромоглася
розпочати необхідні структурні реформи, отримавши від Брюсселю у лютому 2016 р.
запрошення зробити офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу.
Ключові слова: Дейтонські угоди, Боснія і Герцеговина, конфедерація, автономія
мусульман, хорватів і сербів, громадянське суспільство, євроінтеграція, Україна,
Євросоюз.
Фисанов В. П. Босния и Герцеговина в движении: от Дейтонских соглашений до
официальной заявки в Европейский Союз.
В статье рассматриваются сложные геополитические и социальные последствия
кризиса и войны в Боснии и Герцеговине, которая взорвалась после распада
многонациональной социалистической Югославии. Подчеркнуто, что непредсказуемое
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и негативно окрашенное развитие событий в БиГ становится поучительным для
многих многонациональных государств, особенно в регионе Центральной и Восточной
Европы. Не является исключением в этом контексте и Украины.
Автор рассматривает также важные последствия известных Дейтонских
соглашений, которые обеспечили прекращение этнополитического конфликта в
Боснии и заложили основы для развития центральных институтов власти, мирного
процесса и сложного экономического развития конфедеративного государства при
сохранении автономии мусульман, сербов и хорватов. Подчеркнуто, что, несмотря на
трудности,
Босния
и
Герцеговина
как
достаточно
нестабильное
и
фрагментированное конфедеративное образование смогла все-таки начать
необходимые структурные реформы, получив от Брюсселя в феврале 2016 г.
приглашение сделать официальную заявку на вступление в Европейский Союз.
Ключевые слова: Дейтонские соглашения, Босния и Герцеговина, конфедерация,
автономия мусульман, хорватов и сербов, гражданское общество, евроинтеграция,
Украина, Евросоюз.
Fisanov V. P. Bosnia and Herzegovina: the road from Dayton to official invitation to the
European Union.
The article examines the complex geopolitical and social consequences of the crisis and
the war in Bosnia and Herzegovina, which erupted after the collapse of multi-national
socialist Yugoslavia. The author underlined that unpredictable and negatively stained
developments in BiH becomes warning for many multinational states, especially in Central
and Eastern Europe. This remark also applies to Ukraine too.
The author considers particularly important implications famous of Dayton Agreement,
which provided the cessation of ethno-political conflict in Bosnia and it became the basis for
the development of central government institutions, the peace process and economic
development of complex confederal state while maintaining the autonomy of Muslims, Serbs
and Croats. Despite the difficulties, Bosnia and Herzegovina as very unstable and fragmented
Confederate formation in Western Balkans region still failed to initiate the necessary
structural reforms, receiving official invitation from Brussels in February 2016 to make a
formal application to join the European Union.
Key words: Dayton, Bosnia and Herzegovina, confederation, autonomy of Muslims,
Croats and Serbs, civil society, European integration, Ukraine, EU.
Проблема геополітичного позиціонування Західних Балкан була і залишається
однією з найбільш складних і контроверсійних у контексті розвитку сучасних
міжнародних відносин. Досвід країн у цьому регіоні після розпаду СФРЮ, насамперед
боснійський, причому не завжди позитивний, став повчальним для багатьох
багатонаціональних держав ЦСЄ і для України зокрема.
Метою цієї наукової статті є аналіз впливу Дейтонських угод для Боснії і
Герцеговини (БіГ), що в кінцевому рахунку стало певним стимулом для цієї
фрагментованої конфедерації розпочати структурні реформи, наслідком чого стало
офіційне запрошення Сараєво подати заявку на вступ до ЄС.
Ступінь дослідження проблематики. Тематика, пов’язана з розпадом колишньої
СФРЮ, донедавна особливо активно досліджувалася російськими вченими як у
ретроспективному, так і в сучасному вимірі [10; 8]. У західній історіографії (як у працях
дипломатів, так і вчених) приділялася увага тематиці, пов’язаній із боснійською війною
1992–1995 рр. і подальшою долею Боснії та Герцеговини, а також у зв’язку із
досягненням відомих Дейтонських угод [17; 18]. Зацікавлені дослідники підкреслювали
той факт, що, як і вся колишня Югославська держава, БіГ завжди була фактично
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конфедеративним (а не федеративним) утворенням на Балканах. Адже і на початку
ХХІ ст. фактично для усіх держав у балканському регіоні були характерні
«черезсмужжя, незавершеність міжетнічного міждержавного розмежування різних
народів, постійні кризи та війни» [9, c. 8]. Разом з тим, дехто із сучасних дослідників
розглядає війни в умовах глобалізації, зокрема і війну у Боснії та Герцеговині, як
модель «нової війни» – нового типу організованого насильства, яку можна описати як
суміш війни, організованої злочинності і масових порушень прав людини [6]. Стосовно
ж питань вступу БіГ до Євросоюзу, то вони поки що детально не досліджувались
вітчизняними та зарубіжними вченими. Відзначимо у зв’язку із цим лиш статтю
словацького дослідника Александра Регса, який ставить питання, чи спроможний буде
ЄС перетворити «протекторат БіГ» у «вповні самодостатню державу» (completely selfsustaining state) [20].
Виклад основного матеріалу. Політичні події в Боснії та Герцеговині стали
повчальними для багатьох багатонаціональних держав. Якою ж є ця країна з
географічної точки зору? Нагадаємо, що Боснія і Герцеговина – це аграрний край,
скутий горами, багатий лісами, рудами і красою природи. Боснія вирізняється
винятковим водним багатством: більше 4000 км річних усюдів – водоспадів, річок,
льодовикових озер і мінеральних лікувальних вод. Маючи приблизно 12 млрд кіловатгодин невикористаного гідроенергетичного потенціалу, БіГ після Норвегії і колишнього
СРСР в цьому відношенні була найбагатшою країною в Європі. Крім того, геологами
було встановлено, що БіГ має великі резерви рудних багатств – в першу чергу це
відноситься до вугілля, залізної руди і бокситів [7].
Причому до початку 90-х років Боснія була прикладом плюралістичного
суспільства, де мирно співіснували представники різних конфесій. Однак поступово, на
тлі інших конфліктів у мультиконфесійній Югославії, розпочала «проявлятися інша
реальність». Через необачні зауваження з приводу «цих хорватів, мусульман і сербів,
які завжди б’ються один з одним», випадкових показів по телебаченню люті людей у
зв’язку з тими чи іншими акціями уряду, а також розмов на політичних зборах на
кшталт «вони завжди допомагають їм, а не нам» накопичувалася взаємна нетерпимість.
На думку З. Ізаковича, саме так «висівалися зерна недовіри між етносами. І не тільки в
містах, селищах і селах Боснії, але і в столиці – Сараєво. Проте ніхто не міг
передбачити прийдешньої катастрофи. Можливо, лише при повному зануренні в
місцеві культури, звичаї, традиції і в умовах справжньої взаємодовіри населення можна
осягнути підводні течії в соціумах Боснії і Хорватії» [5].
Як вважає сучасна російська дослідниця С. А. Насонова, абсолютизація
проблеми національного суверенітету підняла питання територій і кордонів. Розпад
країни, з одного боку, дії націоналістично налаштованих політиків – з іншого,
вилилися в прагнення визначити національний суверенітет на відповідні землі.
Розв’язання війни у подальшому було ініційовано етнічними розколами, котрі усе
рельєфніше позначались у колишній Югославії. Доля Боснії і Герцеговини була
вирішена, коли «націоналістична політика стала домінувати в югославському
суспільстві». Недаремно колись, порівнюючи СФРЮ та БіГ, говорили таке: «Якщо
побачите Югославію на який-небудь географічній карті, скажіть: Республіка Боснія і
Герцеговина – серце цієї країни; якщо познайомитесь з нею ближче, скажіть більше:
це Югославія в мініатюрі» [7]. Однак причини того, що сталося у 90-і роки з
Югославією, лежали ще у міжвоєнній історії Королівства СХС. Тоді, у 20-і роки
минулого століття, як слушно зауважив директор Центру вивчення проблем миру і
конфліктів Белградського інституту міжнародної політики та економіки Златко
Ізакович, хорватами і словенцями відстоювалася конфедеративна Югославія (з
рівноправними партнерськими відносинами між етносами), сербами ж – «унітарна
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форма державного устрою, при якій вони могли б здійснити стару мрію: усі серби
живуть в одній державі» [5].
«У цьому винні політики, – пише З. Ізакович. Виверження насильства і нестримної
різанини санкціоновано авторитетними діячами, які стоять на чолі держави, етнічних і
релігійних груп, політичних рухів. Події в колишній Югославії засвідчили, що як тільки
починаються перестрілки, контроль переходить з рук раціонально мислячих політиків у
руки екстремістів, які неминуче ведуть справу до громадянської війни. Простіше
кажучи, бойові операції, логіка війни, загальний хаос дають шанс військовим лідерам і
радикальним політикам діяти автономніше, ніж в мирній обстановці» [5].
Нагадаємо, що у лютому 1992 р. боснійські мусульмани і хорвати провели
референдум про незалежність БіГ. 6 квітня країни ЄС, США і низка інших
європейських держав визнали незалежність Боснії і Герцеговини. Відразу ж після
цього – 7 квітня 1992 р. – серби проголосили незалежність Сербської Республіки Боснії
і Герцеговини. Але ця республіка аж до мирних Дейтонських угод не була визнана
світовою спільнотою [7].
Однак невдовзі після цього розпочалася трирічна кровопролитна війна (1992–
1995 рр.), яка надовго розділила етнічні групи в БіГ. У листопаді 1995 р. за ініціативи
насамперед США між учасниками громадянської війни в місті Дейтон були укладені
Дейтонські угоди, котрі припинили стан війни. Згідно з ними, БіГ залишалася єдиною
державою, що складалась з двох окремих автономних суб’єктів: МусульманоХорватської Федерації і Республіки Сербської з єдиними федеральними інститутами
влади. Столиця Сараєво відходила до Мусульмано-Хорватської Федерації. В країні
також мали відбутися вільні вибори єдиного президента і законодавчих органів обох
учасників конфедерації, а також локальних органів влади. Реалізацію політики
підтримання миру мав забезпечити 60-тисячний контингент міжнародних сил, котрі
діяли під командуванням НАТО.
Цікаво відмітити, що в умовах громадянської війни «всіх проти всіх» не було
єдності навіть серед сербів, які, здавалось, займали найбільш консолідовану позицію.
Сербська монархічна опозиція розгорнула пропаганду навколо питань безпеки,
проводячи активну кампанію з широким використанням чорного піару, покликану
дискредитувати Мілошевича і тодішню Югославську народну армію, всіляко даючи
зрозуміти, що останній не можна більше довіряти. По суті, опозиція прагнула зібрати
«насправді сербську армію сучасних четників» (слов’янський націоналістичний
партизанський рух) для захисту сербської ідеї як в самій Сербії, так і за її межами [12].
Сьогодні, коли минуло 20 років з часу підписання Дейтонських угод, можна
об’єктивніше подивитися на їхнє значення і політичні наслідки. Як вважає дослідниця
Мері Калдор, Дейтонську угоду можна розглядати в якості продукту суперечностей між
основними міжнародними гравцями, адже вони сприймали незахідний світ насамперед
як сукупність примордіальних націй. Ця угода розділила Боснію і Герцеговину на три
малих держави (statelets). Вона містила також статті, які зобов’язують сторони, в тому
числі і міжнародне співтовариство, слідувати гуманітарному підходу, зокрема у питанні
дотримання прав людини. Передбачалися зокрема десятиріччя судового переслідування
військових злочинців, повернення біженців, свобода пересування, а також вирішення
потреб економічної і соціальної реконструкції. Угода наділяла значною владою також
командні сили НАТО і Верховного представника ООН, відповідального за виконання
Дейтонських домовленостей.
Однак, як підкреслюють сьогодні дослідники, навіть «архітектор угоди», довірена
особа президента У. Клінтона Річард Холбрук визнавав, що Дейтон не був «панацеєю
для вирішення складних проблем Боснії» [15]. При цьому у весь зріст постає питання, а
чи зможе вже набутий практичний досвід гуманітарної інтервенції та держави,
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побудованої за принципом «етнічного черезсмужжя», довести конфліктуючим
сторонам і міжнародному співтовариству, що гуманітарний міжнародний підхід дійсно
можливий, щоправда вже під патронатом ЄС? Тут у новому контексті постає і питання
безпеки самого Європейського Союзу за умов розгортання гібридних та
кібервійн [6, с. 47–51].
Відзначимо, що подібні запитання не є проблемами абстрактних політичних
розмислів. Згадаю тут лише один яскравий епізод завершального етапу Боснійської
війни. Вранці 27 травня 1995 р. боснійські серби, переодягнувшись у французьку
військову форму, захопили КПП міжнародного контингенту на стратегічному
Врбанському мості у центрі Сараєво, взявши у полон 11 французьких миротворців.
Командир загону миротворців вирішив тоді, що таким зухвалим діям «слід покласти
край» і контратакував. Французькі солдати знову захопили міст, вбивши одного і
взявши у полон трьох сербських вояків. Втрати миротворців – двоє убитих і двоє
поранених [3].
Якщо ж говорити про внутрішнє протистояння у сучасній БіГ, то конфлікти між
трьома етнічними групами є занадто глибокими, щоб їх могла залагодити дейтонська
політика децентралізації і сегрегації. Проблеми безпечного і стабільного існування усіх
етнічних боснійських громад не сходять з порядку денного. Ось що відзначає, до
прикладу, сучасний канадський вчений Браніслав Попович, який свого часу
відпрацьовував для ООН проекти впровадження кримінальної відповідальності з
приводу злочинів у колишній Югославії. Хорватів і сербів, котрі проживають у
сучасній конфедерації БіГ, значною мірою непокоїть високий рівень народжуваності
мусульман, що у майбутньому спроможне гарантувати «домінування босняків» у
Боснії. Не випадково один із офіційних представників боснійського уряду Аднан Ягіч у
серпні 1996 р. у своїй статті «Вишукана Ісламська держава» («Virtuous Muslim State»)
прямо писав, що у перспективі Боснія стане ісламською державою, котра існуватиме,
спираючись на «мусульманські традиції, філософію і стиль життя», гарантуючи при
цьому хорватам і сербам базові громадянські права. Отже, саме цей страх «стати
суб’єктами мусульманської держави» серйозно перешкоджає демократичним
перетворенням у БіГ [19, c. 175].
На цьому тлі міжетнічних страхів і негативних сценаріїв незагоєною раною
залишається і проблема біженства. Як відзначив у своїй науковій розвідці вітчизняний
дослідник В. В. Забара, це питання у БіГ залишається невирішеним – 200 тис. осіб у
постдейтонську добу не можуть повернутися до своїх власних домівок. Проблему
посилює той факт, що оселі тих, хто бажає повернутися, зайняті біженцями з інших
районів. Так, у Республіці Сербській мешкає не менше 200 тис. колишніх громадян
Хорватії сербської національності, які були вигнані з Хорватії в ході операції «Олуйя» в
серпні 1995 р. У той же час близько 200 тис. мусульман також не можуть повернутися,
тому що їх домівки зайняті іншими. Проблема із біженцями вирішена тільки у
м. Сребрениця. Сюди були спрямовані великі кошти з боку США та країн ЄС. Сьогодні
більшість населення Сребрениці, як і до війни, становлять боснійські мусульмани.
Виключенням з правил є також столиця Герцеговини м. Мостар. Однак, незважаючи на
намагання зробити його зразковим місцем проживання двох етнічних груп, тут
відчувається різке розмежування між хорватами та мусульманами [4].
Проте БіГ як одна з важливих точок протиріч, співпраці і майбутніх перспектив у
регіоні Західних Балкан залучена, незважаючи на всі існуючі труднощі, до
євроінтеграційного курсу на старому континенті. Зауважимо, що головне завдання на
цьому шляху полягає, мабуть, у тому, щоби назавжди відкинути практику
децентралізованого масового насильства і приступити до розбудови відповідального і
стабільного громадянського суспільства. До речі, відразу після завершення Боснійської
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кризи саме підприємці по різні сторони кордонів стали тією сполучною ланкою, котра
їх подолала і, завдячуючи насамперед торгівлі, змусила політиків й громади до більшої
«законності і порядку», зокрема у міжетнічних взаєминах.
Добре відомо: саме ліберально-демократична парадигма передбачає, що основою
для сильної демократії є формування потужного середнього класу, який час від часу
спонукає політиків до прозорості у роботі і адекватної реакції на критику [15]. Цікаво,
що у рекомендаціях з боку ЄС щодо БіГ, які стосуються «доброго врядування і
громадянського суспільства» (good governance and civil society), особливо наголошено
на безпековій складовій розвитку. У процесі співпраці з євроструктурами зокрема
передбачена низка завдань: посилення боротьби з оргзлочинністю, корупцією і
тероризмом; проведення судової і поліцейської реформи; ефективне управління
кордонами; дієві програми надання притулку, імміграції та візової політики, а також
системне співробітництво з Європолом [22]. Саме тому Рада з міжнародних проблем
ЄС на засіданні у Люксембурзі (квітень 2014 р.) наголосила на необхідності
подальшого розширення «структурованого діалогу з питань правосуддя та інших
питань верховенства права», зокрема щодо боротьби з корупцією у БіГ [13]. При цьому
слід ще раз нагадати: механізм прийняття політичних рішень фрагментований. І хоча
«загальнодержавний уряд» інституційно існує, координація політики є слабкою, а
зусилля управлінців спрямовані на погодження насамперед процедурних питань.
Серйозним недоліком є також відсутність середньострокового узгодженого планування,
яке стосувалося б усіх членів боснійської конфедерації.
У контексті підтримки євроінтеграційних прагнень Сараєво ЄС ініціював у грудні
2014 р. новий підхід до Боснії і Герцеговини. У центрі уваги опинилися невирішені
соціально-економічні проблеми країни. А з 1 червня 2015 р. вступила в силу Угода про
стабілізацію та асоціацію між БіГ та ЄС. Вона замінила тимчасову угоду від 2008 р. У
липні була прийнята Програма реформ, спрямована на вирішення складних питань
суспільно-політичного життя, зокрема просування судової та державноадміністративної реформ. Разом з тим, у спеціальній доповіді з питань просування БіГ
на шляху до ЄС було зроблено висновок про те, що «ніякого прогресу не відчувалося в
удосконаленні механізмів діалогу та співпраці між урядом та організаціями
громадянського суспільства» [14].
Проте реформи, незважаючи на складнощі, все-таки розпочались. Захід (спочатку
США, а згодом ЄС) досяг деяких зрушень у реалізації Дейтонських угод: подолані
крайнощі міжетнічної ворожнечі і проводиться лінія на збереження цілісності шляхом
«мирного співіснування» локально регульованих автономій трьох основних
національностей. Нагальним завданням для основних зовнішніх гравців сьогодні стає
збереження у середньостроковій перспективі «нинішнього плато прогресу» (current
plateau of progress), започаткованого 20 років тому у Дейтоні.
Сигналом у цьому контексті стали новини початку 2016 р. відносно того, що
Боснію і Герцеговину офіційно – від імені Нідерландів, які головують у Раді ЄС –
повідомлено листом про право подати заявку в понеділок 15 лютого 2016 р. в Брюсселі.
Як відомо, її від співпрезидента БіГ Драгана Човича прийняв глава МЗС
Нідерландів Берт Кундерс. На церемонії були присутні високий представник ЄС з
зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні і єврокомісар з політики сусідства і
з переговорів про розширення Йоганес Ган. Д. Чович тоді ж заявив, що після 15 лютого,
«історичної дати для Боснії і Герцеговини», на країну чекає важка робота. Водночас
політик висловив сподівання, що на статус країни-кандидата його країна може
розраховувати на початку 2017 р. [1].
Однак не все так просто. Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер сказав
зокрема, що навряд чи Союз «побачить нових членів до того часу, як завершиться
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термін його повноважень у 2019 р.». А зацікавлені спостерігачі зауважують, що процес
приєднання Боснії до ЄС може зайняти до 10 років. Відзначимо і те, що свого часу
Мілорад Додік, президент Республіки Сербської, особливо підкреслив таке: будь-які
конституційні зміни, котрі йдуть врозріз із сербськими інтересами, «не повинні
чинитися», і він насторожено ставиться до мети Боснії відносно вступу до «союзу з 28
членів» [21].
Для України досвід БіГ повчальний з тієї точки зору, що навіть вкрай
фрагментований соціум, котрий робить висновки з власних помилок, може отримати
зелене світло, йдучи до об’єднаної Європи. Проте сценарій фрагментованого
політичного розвитку несе й великі небезпеки. Про них свого часу писав відомий
львівський політолог Тарас Возняк. Він слушно зауважив, що сучасна БіГ є політичним
компромісом з «лапідарними інститутами» і «химерною конструкцією». І що буде з
нею, коли «Путін зламав всі правила гри, і все може бути переглянуте». Автор навіть
припустив, що нині існує певний план «перетворення України у Боснію і Герцеговину»,
про який «вибовтав» прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який вважає, що
«Україна є державою, яка стоїть на порозі повного розпаду» [2]. Однак залишимось
оптимістами: навіть похмурі відносини між різними етносами з часом можна
залагодити, зрозуміло, при наявності адекватної оцінки та політичної волі політиків. Як
заявила у травневому інтерв’ю Ангеліна Ейгхорст, директор департаменту Західної
Європи, Західних Балкан і Туреччини з приводу волі до дії у цьому складному регіоні,
«ніщо нелегко в ці дні, ані на Балканах, ні в Європі». Проте якщо обрано європейський
шлях і є воля до подолання розбіжностей і важких рішень, то можна говорити про те,
що політичною необхідністю стало перетворення позиції «не в змозі» у вольове
«зможемо», тобто трансформація мрій у реальні справи [16].
Висновки. Отже, підводячи певні підсумки викладеному, погодимося зі
згадуваною вже Мері Калдор: перемогу в результаті міжнародного втручання у БіГ всетаки здобули націоналісти. А реалістичний підхід з боку основних міжнародних гравців
під час Боснійської війни легітимізував, можливо мимоволі, становище останніх. Проте
будемо відвертими – як інакше могла завершитися найбільш руйнівна (після 1945 р.) в
Європі війна, що вибухнула тоді на Балканах .
Однак залишимось при цьому оптимістами. Навіть таке досить нестабільне і
фрагментоване конфедеративне утворення, яким є сучасна Боснія і Герцеговина за
умови, що такий хід подій не суперечить базовим політичним інтересам Брюсселю,
нещодавно отримала право зробити офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу.
Як будуть розвиватися події надалі (таку фразу у кінці наукових оповідей зазвичай
полюбляють писати дослідники), покаже майбутнє.
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УДК 32(477)(4-672)
Сидорук Т. В.
ПОЗИЦІЇ ПОЛЬЩІ ТА ДЕРЖАВ БАЛТІЇ ЩОДО РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ
Розглянуто позиції Польщі та держав Балтії щодо російсько-українського
конфлікту, який вибухнув у 2014 році. Доводиться, що Польщу, Литву, Естонію та
Латвію об’єднують сприйняття російської агресії в Україні як загрози власній
національній безпеці, підтримка жорсткої політики антиросійських санкцій на
міжнародній арені, надання допомоги Україні і на рівні заяв, і на рівні конкретних дій.
Разом з тим, ступінь їх співучасті і підтримки України залежить від їх реальних
можливостей та внутрішньо- і зовнішньополітичних пріоритетів.
Ключові слова: російсько-український конфлікт, держави Центральної Європи,
санкції, осуд.
Сидорук Т. В. Позиции Польши и государств Балтии в отношении российскоукраинского конфликта.
Рассмотрены позиции Польши и государств Балтии в отношении российскоукраинского конфликта, который разразился в 2014 году. Доказывается, что Польшу,
Литву, Эстонию и Латвию объединяет восприятие российской агрессии в Украине как
угрозы собственной национальной безопасности, поддержка жесткой политики
антироссийских санкций на международной арене, оказание помощи Украине и на
уровне заявлений, и на уровне конкретных действий. Вместе с тем, степень их
соучастия и поддержки Украины зависит от их реальных возможностей и внутри- и
внешнеполитических приоритетов.
Ключевые слова: российско-украинский конфликт, государства Центральной
Европы, санкции, осуждение.
Sydoruk T. V. Positions of Poland and the Baltic States on the Russian-Ukrainian
conflict.
Topicality of the article is caused by the fact that during the Russian-Ukrainian conflict,
which broke out in 2014, the Eastern European countries were surprisingly divided in
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relation to the conflict’s sides. Despite the common history as Soviet satellites, and (for most
of them) direct occupation of Moscow in the twentieth century, recent experience of their
transformation, good understanding of contemporary Eastern Europe and Russia,
geographical proximity to the conflict area, deep historic, cultural, social and economic ties
with their neighbours in the East, their reaction to the events in Ukraine was not unanimous.
Poland, Lithuania, Estonia and Latvia are united by the perception of the Russian aggression
in Ukraine as a threat to their national security, support for tough anti-Russian sanctions
policy in the international arena, assisting Ukraine at the level of declarations as well as the
level of specific actions. However, the degree of participation and support for Ukraine
depends on their actual capabilities, domestic and foreign policy priorities, and ranges from
providing weapons to Ukraine by Lithuania to more moderate position of neighbouring
Latvia. Within the EU and NATO, all four countries play the role of «hawks», urging the West
to actively resist Russia and to help Ukraine by all available means, including military
assistance. In terms of strengthening their positions on the conflict resolution, Poland and the
Baltic States should seek to strengthen regional dialogue within the New Europe, for example
through Visegrad Group, the Central European Initiative, civil society organisations. It is
highly important to achieve common understanding of the nature and consequences of
Russia’s challenges for Europe; to cooperate more closely with Germany, that has taken a
leading role in uniting for a common EU policy on the Russian-Ukrainian conflict; to
cooperate with the United States in order to coordinate their own positions and actions of the
partners; to contribute to formation of a new EU policy towards Eastern Europe within
discussions on the improvement of the European Neighbourhood Policy and the Eastern
Partnership.
Key words: Russian-Ukrainian conflict, Central European States, sanctions,
condemnation.
Актуальність теми пропонованої статті зумовлена тим, що в умовах російськоукраїнського конфлікту, який вибухнув у 2014 р., країни Центральної Європи напрочуд
розділилися у ставленні до його сторін. Незважаючи на спільну історію як радянських
сателітів та (для більшості з них) прямої окупації Москви в ХХ ст., ще свіжий досвід
власного переходу, добре розуміння специфіки сучасної Східної Європи та Росії,
географічну близькість до зони конфлікту, глибокі історико-культурні, соціальні та
економічні зв’язки з сусідами на Сході, їх реакція на події в Україні не була
одностайною. Найбільш жорсткі і принципові позиції щодо «української кризи»,
приєднання Криму до Росії і подальшої військової кампанії на Донбасі зайняли Польща
та держави Балтії. Для кожної з них існують свої внутрішні мотиви такої поведінки,
пов’язані, передусім, з їхньою недавньою історією. На відміну від них, реакція країн
південної частини Центральної Європи на події в Україні була більш стриманою. Вона
варіювалася від обережного засудження дій Росії в Болгарії, початкового помітного
дистанціювання від цієї проблематики в Румунії до тихого прагматизму у Словаччині
та чітких проросійських голосів у Чеській Республіці та Угорщині. Представники цих
країн на засіданнях Ради ЄС або відмовчуються з українського питання, або займають
невизначені чи не надто проукраїнські позиції.
Дискусія в ЄС щодо санкцій проти Росії лише поглибила розходження між
країнами Центральної Європи. У той час як Варшава, Таллінн та Вільнюс закликають
поглибити обмежувальні заходи проти Росії, виключити її з системи «Swift» і навіть
виражають готовність постачати зброю Україні, Прага, Братислава та Будапешт
неодноразово відкрито заявляли про свої сумніви в ефективності санкцій, вказуючи на
їх негативні наслідки для себе та інших країн ЄС, а також наполегливо виступаючи
проти військової допомоги Україні. Зрозуміло, що тут важливу роль відіграє чинник
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їхньої енергетичної та фінансової залежності від Росії. Однак їх повоєнна історія,
залежність від Москви через Організацію Варшавського договору і Раду економічної
взаємодопомоги мали б, щонайменше, сприяти більшому розумінню потенційних
загроз з боку Кремля. Різноманітність голосів та реакцій з країн Центральної Європи
ставить під сумнів її спроможність діяти в якості внутрішнього адвоката в ЄС для
східних сусідів та послаблює здатність ЄС у цілому ефективно реагувати на спіраль
насильства в Україні.
Найраніше й найбільш принципові позиції щодо «української кризи», приєднання
Криму до Росії і ескалації конфлікту на Сході України сформулювали Польща, Литва та
Естонія. Вони сформувалися під впливом різних чинників. Перший із них – це
міркування, пов’язані з власною безпекою. Для цих країн агресія Росії в Україні
загострила ситуацію безпеки у балтійсько-чорноморському регіоні і підняла питання
про безпеку держав-членів НАТО через колективну оборону. Ще одним чинником,
який вплинув на формування відповіді Польщі та балтійських країн на російськоукраїнський конфлікт, є їх сильні трансатлантичні зв’язки. Наявність США в Європі
розглядається ними як надання гарантій миру, безпеки і стабільності в регіоні. Таким
чином, для них із самого початку було важливо, щоб ЄС і Сполучені Штати досягли
згоди щодо спільних позицій і дій, зокрема у питанні санкцій проти Росії. Останній, але
не менш важливий чинник – Україна є важливою для Польщі, Естонії, Латвії та Литви
як країна-адресат Східного партнерства. Воно визначено одним із зовнішньополітичних
пріоритетів кожної з цих держав і найбільшу частину допомоги з метою розвитку вони
направляють саме в країни, охоплені Східним партнерством. І навіть попри те, що
Литва, Польща й Естонія більше за інших постраждали від економічних санкцій проти
РФ та російського продовольчого ембарго, саме вони постійно наполягають на
необхідності продовження санкцій проти Кремля та неодноразово висловлювались за їх
посилення. Нижче розглянемо позиції та діяльність кожної з країн в умовах російськоукраїнського конфлікту.
Польща. Польща реагувала на кризу в Україні з її перших днів. Саміт Східного
партнерства у Вільнюсі, питання підписання угоди про асоціацію з Україною та
запобігання подальшого насильства в Україні були центральними у польських
двосторонніх та багатосторонніх переговорах з українським урядом та партнерами з ЄС
і НАТО. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спільно з його
французьким та німецьким колегами був посередником у переговорах між
протестувальниками та Президентом України Віктором Януковичем 20 лютого 2014 р.,
спрямованих на припинення насильства і заохочення до довгострокового діалогу між
Євромайдан і В. Януковичем. Тим не менш, незважаючи на її ранню активність і
практичну діяльність, Польща не увійшла в «нормандський формат».
Президент Броніслав Коморовський, прем’єр-міністр Дональд Туск, міністр
закордонних справ Радослав Сікорський і міністр оборони Томаш Семоняк засудили
анексію Криму і російську агресію на Сході України. Б. Коморовський в інтерв’ю
німецьким радіостанціям 30 серпня 2014 р. констатував російське вторгнення в
Україну, застеріг Європу від політики умиротворення Росії, підтримав санкції проти
Москви та виступив за зміцнення східних флангів НАТО [1, с. 50–51].
У подальшому Польща зосередилася здебільшого на діях, які могли б бути
здійснені в рамках європейських та трансатлантичних організацій у відповідь на
поведінку Росії. У Європейському Союзі Польща підтримала візові обмеження та
економічні санкції проти Москви і їх розширення у відповідь на продовження
військової агресії Росії в Україні, а в НАТО вона активно виступала за підтвердження
гарантій ст. 5 Вашингтонського договору за допомогою практичних кроків зі зміцнення
територіальної безпеки східних околиць Альянсу. Під час підготовки до вересневого
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саміту НАТО 2014 р. Польща відстоювала ідею збільшення присутності союзних військ
на північно-східному фланзі.
Польща виділила 100 млн євро кредитної допомоги Україні і 2,5 млн євро – на
стипендіальну програму для студентів з Донецької та Луганської областей, Криму (на
2015 р.). Гуманітарної допомоги надано на понад 1 млн дол. Польський уряд виділив
також 170 тис. євро на лікування та реабілітацію українських військових (85 осіб) [3].
У питанні ж військової допомоги Києву офіційна Варшава зайняла не таку чітку
позицію. Вона висловлює готовність продавати зброю в Україну, але конкретних
рішень з цього питання не пропонує. Дискусія про поставки озброєнь Україні, яка
триває в Польщі, показує, що коли справа доходить до військових аспектів конфлікту,
польська реакція на російське вторгнення в Україну не є однозначною.
Це спричинило шквал критики дій уряду за нібито дрейф Польщі в умовах
конфлікту в Україні, зокрема її згоду на обмеження військової допомоги Україні
нелетальним обладнанням, відтермінування вступу в дію четвертого розділу Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС щодо створення поглибленої і всеосяжної зони вільної
торгівлі і більш ніж скромні підсумки саміту НАТО в Уельсі. Так, легендарний лідер
«Солідарності» Збіґнєв Буяк назвав польську пасивність щодо України «державною
зрадою» [9].
Поведінка польського уряду відповідала певній логіці: Польща не зможе вплинути
на вирішення конфлікту в Україні, краще, що може зробити польський уряд, – це діяти
системно разом з партнерами в ЄС і НАТО. Як підкреслила прем’єр-міністр Eвa Копач
1 жовтня 2014 р. у своєму зверненні до сейму: «…важливо не допустити ізоляції
Польщі як результату нереальних завдань, поставлених собі» [4, с. 36]. Інша заява була
зроблена Гжегожем Схетиною, наступником Радослава Сікорського на посаді міністра
закордонних справ, який сказав перед сеймом 6 листопада 2014 р.: «Прилив
ізоляціонізму та антизахідних настроїв і заперечення європейських цінностей побудує
стіну, яка відділить Росію від Європи. Критична оцінка політики Росії не змінює того
факту, що ми будемо залишатися сусідами і економічними партнерами [4, с. 36].
Така позиція не викликає здивування, якщо враховувати, що ще на початку свого
першого терміну уряд Д. Туска у східній політиці виходив з того, що відкритий
скептицизм до взаємодії ЄС з Росією і занадто багато амбіцій щодо стосунків ЄС з
Україною може призвести до ізоляції Польщі на міжнародній арені, як це було при
попередньому уряді в період між 2005 і 2008 рр. Відтак у 2008 р. польський уряд
запропонував Росії «нормалізацію», сподіваючись, що це поверне Польщу в русло
політики ЄС та НАТО і поліпшить її позиції в цих організаціях. Деякі подальші події
можуть свідчити про те, що це припущення було правильним, в тому числі обрання
Д. Туска на посаду президента Європейської Ради.
Перемога на парламентських виборах в Польщі 25 жовтня 2015 р.
правоцентристської партії «Право і справедливість» вплинула на конфігурацію
зовнішньої політики Польщі, яка відтепер виглядає більш національно орієнтованою і
самостійною, однак питання врегулювання конфлікту на Донбасі і надалі займає
пріоритетне місце в її порядку денному. Польща виступає за розширення
«нормандського» переговорного формату за рахунок інших країн, і передусім самої
Польщі, є активним противником будівництва т. зв. «Північного потоку-2», наполягає
на необхідності продовження санкцій проти РФ.
Попри важливість позиції офіційної Варшави, необхідно відзначити також
надзвичайно високий рівень підтримки України польською громадськістю. Багато
поляків – журналістів, політиків, дипломатів, студентів, правозахисників, волонтерів –
стали безпосередніми учасниками Євромайдану і подій на Сході України. За
опитуваннями фонду «Трансатлантичні тенденції», 78 % поляків виступають за
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економічну допомогу Україні, 77 % підтримали санкції проти Росії, а 67 % підтримали
допомогу Україні, навіть якщо це підвищить небезпеку конфлікту з Росією [4, с. 35].
Ярек Подворський з асоціації «Покоління» у Катовіце, організатор гуманітарних
конвоїв на Майдан і для бійців АТО, вказує: «У Польщі допомогою Україні
переймалося насамперед суспільство, а не держава… Ми самі збирали теплі речі й
гроші для Майдану і АТО. Це робилося не силами держави, а пожертвами простих
поляків, приватних фундацій та працею волонтерів…» [2].
Щодо прогнозу, то потрібно говорити про готовність Польщі і на рівні офіційної
Варшави, і на рівні суспільства, і системно на рівні ЄС та НАТО й надалі підтримувати
Україну. Адже вона свідома того, що стабільність і безпека України – це гарантія
стабільності і безпеки самої Польщі. Якщо «нормандський формат» (неодноразово
публічно критикований польським президентом А. Дудою як німецько-французький
тандем, який не відображає справжньої позиції ЄС і діяльність якого не завжди
відповідає інтересам України) вичерпає свій потенціал, Варшава могла б відігравати
більш активну роль у нових дипломатичних форумах, створених задля врегулювання
конфлікту. У цьому сенсі Польща повинна активізувати свою діяльність, коли мова йде
про пропозицію нових ідей для довгострокової перспективи. Бачиться, що формат
Веймарського трикутника, який свого часу добре спрацював у сенсі сприяння
європейській інтеграції Польщі, міг би бути корисним і в справі врегулювання окремих
аспектів російсько-українського конфлікту. Такі можливості було продемонстровано
під час «української кризи», про що йшлося вище. Сьогодні склалися сприятливі
обставини й для глибшого залучення Польщі до формування східної політики ЄС у
рамках механізмів Європейської політики сусідства та Східного партнерства: мова йде
про президентство колишнього прем’єр-міністра Польщі Д. Туска у Європейській Раді і
його тісну взаємодію з А. Меркель (дід котрої був поляком).
Литва. Активна роль Литви під час кризи в Україні і в умовах російськоукраїнського конфлікту є невипадковою. Вона є прихильником України протягом
багатьох років з причин, які варіюються від власних дипломатичних амбіцій до щирої
віри в те, що Україна зажди була і повинна залишатися частиною Європи. Литва
відстоює інтереси України в різних міжнародних організаціях і підтримує її на
двосторонньому рівні, про що свідчать численні візити політиків і високопоставлених
литовських чиновників в Україну. Необхідно відзначити і безпрецедентну участь
громадянського суспільства Литви в українських подіях, яка почалася з місцевих акцій
солідарності з Євромайданом, а згодом проявилася у добровільних місіях лікарів на
Євромайдан, благодійних концертах на підтримку України тощо.
Вагома литовська підтримка України є логічним результатом її пріоритетів і
довгострокових зусиль у країнах східного сусідства. Керуючись концепцією «розумної
сили», Литва послідовно нарощує свою міжнародну суб’єктність і дипломатичну
дієздатність. Так, ще раніше вона була одним із найвідвертіших критиків дій Росії в
Грузії 2008 р. та головним противником відновлення переговорів ЄС із Росією щодо
нової угоди про партнерство та співробітництво після невиконання Росією взятих на
себе зобов’язань за «планом Медвєдєва-Саркозі». Напередодні саміту Східного
партнерства у Вільнюсі 2013 р. литовські дипломати вели активну діяльність у
європейських столицях з метою забезпечення історичної можливості підписання Угоди
про асоціацію з Україною і в Києві, переконуючи в тому самому українське
керівництво. Після саміту литовські політики здійснили низку офіційних візитів в
Україну: 4 грудня 2013 р. спікер литовського парламенту Лорета Граужінене, 13
грудня – литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкевічус. Високою була і
громадська підтримка українців. Багато литовців приїздили до Києва у вихідні під час
Євромайдану, організації громадянського суспільства направляли автобуси з групами
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солідарності і музикантами з концертами на підтримку Революції Гідності. Литва
надавала медичну допомогу для постраждалих від насильства в Україні. Уряд і
приватні особи покрили медичні витрати більше ніж 60 українців, у тому числі
забезпечили лікування Дмитра Булатова, керівника Автомайдану. Багато інших
активістів отримали довгострокові візи, і деякі з них використали можливість сховатися
в Литві і приєднатися до акцій солідарності там [6, с. 31].
Як головуюча у Раді безпеки ООН, Литва ініціювала екстрене засідання з питання
кризи в Україні в лютому 2014 р. і залишалася активною в цьому питанні не лише в
ООН, а й в інститутах ЄС, НАТО, ОБСЄ протягом подальшого часу. Литва однозначно
засуджує агресію Росії проти України, заявляє про відповідальність Росії за події в
Україні, звинувачує в підтримці терористів, наполягає на визнанні «ЛНР» і «ДНР»
терористичними організаціями; підтримує антиросійські санкції, їх розширення, у тому
числі виступає за введення військового ембарго відносно РФ, критикує «слабку»
позицію Заходу відносно України; заявляє про можливе введення національних
антиросійських санкцій; висловлює готовність постачати озброєння в Україну і
проводити навчання українських військових у Литві. З гостротою висловлювань на
адресу РФ з литовським президентом Далею Грібаускайте не може суперничати,
мабуть, жоден із європейських лідерів. Попри те, що Литва втратила половину свого
експорту в Росію і очолила список країн ЄС, які найбільше постраждали від
російського ембарго, Вільнюс незмінно залишається в авангарді жорстких опонентів
Кремля.
Литва виділила 50 тис. євро в трастовий фонд НАТО для України та надала
допомогу українській армії у розмірі 43,5 тис. євро. Держава забезпечує лікування та
реабілітацію українських військових і цивільних осіб із зони АТО щомісяця; надає
каски, бронежилети, куленепробивні щити, сухі пайки та медикаменти для українських
військових. Литовська гуманітарна допомога Україні перевищила 250 тис. євро [3].
Нарешті, Литва передала елементи озброєння Україні. Разом із Польщею бере
участь у створенні литовсько-польсько-української бригади «ЛитПолУкрбриг»
(Україна – 545 військових, Польща – 3000, Литва – 150–350); проводить навчання
представників Збройних сил України, спільні військові навчання і лікування
військовослужбовців [3].
Є багато причин, які пояснюють таку позицію Литви. Незважаючи на те, що вона є
частиною євроатлантичного співтовариства – членом ЄС і НАТО, вона неодноразово
відчувала на собі тиск з боку Росії. Він варіювався в діапазоні від спроб вплинути на
окремих політиків до численних перешкод у сферах торгівлі, бізнесу і комунікації на
кордоні з Росією, не кажучи вже про постійні спроби маніпулювати історичною
пам’яттю Литви.
Естонія. Перша офіційна реакція Естонії на «українську кризу» прозвучала після
кривавих зіткнень у Києві 18–20 лютого 2014 р. Президент Тоомас Хендрік Ільвес
виступив із заявою, наполягаючи на тому, що насильницьке протистояння у Києві
необхідно зупинити і що уряд та опозиція повинні почати політичний діалог. Він
попередив, що Естонія готова підтримати санкції проти осіб, відповідальних за
насильство. У березні 2014 р. у відповідь на дії Росії в Україні на позачерговому
засіданні Національна ради оборони Естонії закликала до сильних контрзаходів з боку
ЄС і НАТО. Через кілька днів міністр закордонних справ Урмас Пает заявив, що дії і
погрози Росії на адресу України порушують Статут ООН і ставлять під загрозу мир і
безпеку у Європі. У тому ж місяці парламент Естонії прийняв заяву на підтримку
суверенітету і територіальної цілісності України [7, с. 16].
На різних європейських і євроатлантичних форумах Естонія підтримує введення
санкцій проти Росії і забезпечення пакету допомоги Україні. Наприкінці серпня 2014 р.,
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коли значна кількість російських бойових військ увійшла в Східну Україну, Т. Х. Ільвес
наполягав, що це має, нарешті, розвіяти будь-які сумніви щодо участі Росії в конфлікті
[7, с. 16]. У вересні 2014 р. Т. Х. Ільвес відвідав Київ, щоб висловити підтримку
зусиллям країни на шляху політичних та економічних реформ. Естонський президент
під час зустрічі з українськими лідерами заявив, що українсько-російський конфлікт –
це «війна між Європою і не-Європою», конфлікт між різними системами цінностей»
[7, с. 17]. Серед іншого він також заявив, що естонські лікарні готові приймати на
лікування серйозно поранених українських борців за свободу. Варто відзначити, що ще
раніше Естонія надавала медичну допомогу постраждалим унаслідок протестів на
Євромайдані. Крім того, уряд збільшив кількість доступних стипендій для навчання
українців в естонських університетах.
Згодом Естонія прийняла на лікування 15 українських військових із зони АТО та
виділила 120 тис. євро на гуманітарну допомогу в зону АТО (генератори, спальні мішки
та ін.) [3].
Латвія. Взявши на себе головування в Раді Європейського Союзу у першому
півріччі 2015 р., мала балтійська держава Латвія отримала можливість активніше
долучитися до формування реакції ЄС на агресивну поведінку Росії в Україні. Однак
потрібно враховувати, що після набуття чинності Лісабонського договору в грудні
2009 р. головування у Раді ЄС із закордонних справ здійснює на постійній основі
Високий представник із закордонних справ і політики безпеки, а роль головуючої в
інших конфігураціях Ради не дає можливості прямо впливати на формування порядку
денного зовнішньої політики ЄС.
Підхід Латвії до подій в Україні повинен збалансовувати два протилежних
аспекти. З одного боку, Латвія відчуває ризики можливої агресії Росії і тому збільшує
оборонні заходи. З іншого – вона має глибокі культурні та економічні зв’язки з Росією.
Тому з трьох балтійських країн вона є найбільш відкритою до взаємодії з Росією з
метою сприяння деескалації в Україні і меншою мірою прихильна до її ізоляції.
Латвія рішуче підтримує суверенітет України і її територіальну цілісність. Уряд
засудив анексію Криму, розглядає російську агресію в Україні як загрозу миру і
стабільності в Європі, закликає до більшої присутності НАТО в країнах Балтії і
підтримує санкції проти Росії. Протягом конфлікту на Сході України Латвія надає
гуманітарну допомогу та експертну підтримку Україні, в тому числі лікування
поранених українських солдатів, проведення семінарів для уряду і громадянського
суспільства з боротьби з корупцією, приймає групи дітей (12–17 років) із зони АТО.
Латвія наполягає на потребі більш високого ступеня захисту НАТО прибалтійських
держав і привітала рішення Сполучених Штатів з розміщення їх збройних сил на
території Латвії. Незважаючи на тісні економічні зв’язки, Латвія підтримала санкції
проти Росії і «воює» з нею в інформаційній війні [5, с. 25–26].
Тим не менше, Латвія не повною мірою відвернувся від свого великого сусіда.
Велика російська меншина підтримує тісні зв’язки з Росією, і дві країни мають дуже
значні торговельні відносини. Майже 30 % населення Латвії говорить російською як
першою мовою, але багато етнічних росіян не можуть голосувати на виборах і мають
особливий статус негромадянина [5, с. 26]. Як наслідок, у той час як деякі політичні та
ділові кола наполягають на жорсткій позиції проти Росії, інші закликають підтримувати
економічні та культурні зв’язки з нею. Дії Латвії щодо України і Росії більш
помірковані, ніж, наприклад, сусідньої Литви. Так, у відповідь на заявлену готовність
Литви надати Україні зброю прем’єр-міністр Латвії Лаймдота Страуюма стверджувала,
що Латвія буде підтримувати Україну «по-іншому» [8]. По суті, Латвія зберегла
економічні та культурні двері відкриті для Росії, якщо ситуація в Україні зрушить у бік
деескалації.
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Економічна та інфраструктурна залежність від Росії значною мірою впливає на
ставлення Латвії до подій, пов’язаних з кризою в Україні і російським вторгненням на її
територію. «Газпром» володіє 34 % національної газової компанії «Латвіяс Газі», і
Латвія повністю залежить від поставок природного газу з Росії [5, с. 27]. Економічний
вплив Росії виходить за рамки енергетики. Вона є одним з найбільших латвійських
експортних ринків. Однак уряд Латвії підтримав санкції проти Росії, незважаючи на
важкі втрати, які вони можуть принести для економіки країни. Латвія вже сильно
постраждала від російського ембарго на імпорт молочних продуктів, м’яса, фруктів і
овочів з ЄС. Через падіння попиту з боку Росії оптова ціна на молоко в Латвії знизилася
на 25 % у період з липня до листопада 2014 р., ціни на масло і сир – на 19–20 %.
Ринкова ціна на овочі знизилася на 30–50 % [10]. Уряд зважає на значні економічні
втрати, пов’язані з санкціями, однак наголошує на політичному значенні останніх.
Прем’єр-міністр Л. Страуюма попередила, що найгірший сценарій для Естонії – це
10 % падіння ВВП, якщо Росія розірве всі економічні зв’язки з Латвією. Вона
підкреслила, що це навряд чи відбудеться, але якщо й так, все ж збереження
політичного суверенітету виправдовує економічні труднощі: «Ми не можемо
відступити від санкцій. [...] Незалежність є більш важливою, ніж економічні труднощі,
які ми можемо подолати» [5, с. 27].
Таким чином, Польщу, Литву, Естонію та Латвію об’єднують сприйняття
російської агресії в Україні як загрози власній національній безпеці, підтримка
жорсткої політики антиросійських санкцій на міжнародній арені, надання допомоги
Україні і на рівні заяв, і на рівні конкретних дій. Разом з тим, ступінь їх співучасті і
підтримки України залежить від їх реальних можливостей та внутрішньо- і
зовнішньополітичних пріоритетів і варіюється від надання озброєнь Україні Литвою до
більш поміркованих позицій сусідньої Литви. В ЄС і НАТО всі чотири країни
відіграють роль «яструбів», які закликають Захід активніше протистояти Росії і
допомагати Україні всіма доступними засобами, включно з військовою допомогою. У
сенсі посилення своїх позицій щодо вирішення конфлікту Польща та держави Балтії
повинні прагнути до зміцнення регіонального діалогу в межах Нової Європи,
наприклад через Вишеградську групу, Центральноєвропейську ініціативу, організації
громадянського суспільства з метою досягнення спільного розуміння природи і
наслідків російського виклику для Європи, активніше співпрацювати з Німеччиною,
яка взяла на себе лідируючу роль в об’єднанні ЄС для проведення спільної політики
щодо сторін російсько-українського конфлікту, та Сполученими Штатами Америки з
метою координації власних позицій і дій з партнерами, долучитися до формування
нової політики ЄС щодо країн Східної Європи в межах дискусії про вдосконалення
Європейської політики сусідства та Східного партнерства.
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УДК 355.018(470: 477)+327:(477:100)
Черник П. П.
ПЕРСПЕКТИВИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ»
ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ
У статті комплексно проаналізовано перспективи розвитку сучасної «гібридної
війни» між Україною і Росією та її наслідки як для України, так і для міжнародної
системи взаємовідносин загалом. Стверджується, що сьогоднішня Росія своїми діями
повністю перекреслила міжнародний уклад, котрий склався після Другої світової війни.
Зазначено, що наразі Росія не досягнула поставлених перед собою цілей щодо України.
Доведено, що на даному етапі сценарій «заморожування конфлікту» найбільш повно
відповідає національним інтересам України.
Ключові слова: геостратегічні цілі, національні інтереси, баланс сил, «гібридна
війна», локальний конфлікт.
Чернык П. П. Перспективы российско-украинской «гибридной войны» и ее
последствия для Украины в глобальном контексте.
В статье комплексно проанализированы перспективы развития современной
«гибридной войны» между Украиной и Россией и ее последствия как для Украины, так
и для международной системы взаимоотношений в целом. Утверждается, что
сегодняшняя Россия своими действиями полностью перечеркнула международный
уклад, который сложился после Второй мировой войны. Отмечено, что в настоящее
время Россия не достигла поставленных перед собой целей в отношении Украины.
Доказано, что на данном этапе сценарий «замораживания конфликта» наиболее полно
отвечает национальным интересам Украины.
Ключевые слова: геостратегические цели, национальные интересы, баланс сил,
«гибридная война», локальный конфликт.
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Chernyk P. P. Prospects of Russian-Ukrainian «hybrid warfare» and its consequences
for Ukraine in the global context.
The article comprehensively analyzes the prospects of the modern «hybrid war» between
Ukraine and Russia, and its consequences for Ukraine and for international relations system
as a whole. It is alleged that Russia today by its actions completely crossed an international
structure, which was formed after the Second World War. It is noted that now Russia has not
reached the goals regarding Ukraine. Proved that at this stage the script of «frozen conflict»
best meets the national interests of Ukraine.
Key words: geostrategic goals, national interests, balance of power, «hybrid warfare»,
local conflict.
Постановка проблеми та її актуальність. Місце будь-якої країни у світовій ієрархії
залежить від цілої низки чинників. Сьогоднішня Росія залежить від світових
фінансових інститутів, ринку з обмеженим асортиментом продукції, де більшу частину
займає продаж енергоносіїв, сировини та експорт озброєнь. Також на позицію РФ
суттєво впливають демографічні ризики, які створюють загрозу втрати низки регіонів.
Ці чинники роблять позиції Росії слабкими в умовах посилення турбулентності світової
системи. Тому теперішні кремлівські еліти здійснили спробу переформатування
геополітичної конфігурації в Східній Європі, де Україна відіграє ключову роль не
тільки воріт з Європи до Азії, а й духовно-інтелектуального центру, генетичного та
промислового ресурсу тощо.
Перше: Росії необхідні економічні активи Південного Сходу України, щоб
закінчити модернізацію власної армії. Це неможливо без низки високотехнологічних
підприємств України. Також в умовах посилення боротьби за ринки контроль над
Україною зміцнює стійкість економіки Росії. Спроба України закрити свої потреби в
енергозабезпеченні сланцевим газом несе Росії потенційні збитки в сотні мільярдів
доларів.
Вищий істеблішмент РФ усвідомлює, що в середньостроковій перспективі позиції
РФ будуть погіршуватися, оскільки країна залежна від зовнішньої кон’юнктури на
сировину. Падіння експорту буде погіршувати стан економіки, що може похитнути
настрої олігархічної верхівки, що у свою чергу загрожує падінням режиму В. Путіна.
Тому В. Путін вирішив активно розігрувати «українську карту». Окупація Криму
дозволила В. Путіну сфокусувати увагу народу на зовнішніх перемогах та отримати
величезний рейтинг. Санкції Заходу б’ють по олігархах, послаблюючи їх і тим самим
нівелюючи їх як загрозу в середньостроковій перспективі.
Однак, на нашу точку зору, «гібридна війна», котра була розв’язана Москвою з
метою реінтеграції/розчленування України, наразі потерпіла поразку. Проте це не
означає, що кремлівські еліти відмовилися від розв’язання «українського вузла»
військовою силою. Найгостріше питання на сьогоднішній день – чи може даний
конфлікт спровокувати велику світову, навіть, ядерну війну?! Чи можливе повернення
анексованого Криму назад під суверенітет України, які кроки повинно здійснити
українське державне керівництво для перемоги в цьому протистоянні? Також
переконані, що новітня російсько-українська «гібридна війна» однозначно змінить
сучасну міжнародну систему. Отже, визначена тема безперечно залишатиметься
актуальною й викликатиме чималий інтерес у широкого кола дослідників.
Мета роботи – комплексний аналіз перспектив та наслідків теперішньої російськоукраїнської «гібридної війни» як для України, так і для сучасної системи міжнародних
відносин.
Аналіз попередніх досліджень. Над окресленою проблематикою працює доволі
багато дослідників як в Україні, так і за її межами. Разом з тим слід констатувати, що
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дане дослідження є однією із перших спроб дати науково виважену оцінку визначеному
питанню саме через методологію геополітики як міждисциплінарної сфери знань в
теорії міжнародних відносин.
Методологічний інструментарій роботи склали досягнення таких наук, як
геополітика і теорія міжнародних відносин [1]. Використано наступні методи
дослідження класичної геополітики: системний, порівняльний, історичний,
нормативно-ціннісний та ін., що дозволило автору комплексно проаналізувати наявний
матеріал та зробити чіткі, зрозумілі висновки [7, с. 33–37].
Виклад основного матеріалу. Найперше розглянемо питання можливості великої
світової війни, яка ставить ядерну дилему в контексті виключно відносин Заходу
(США) і РФ. За твердженням одного з провідних західних експертів в цій галузі
П. Б’юкенена, «проросійські повстанці в Україні, як заявив В. Путін, не зазнають
поразки, навіть якщо для цього буде потрібно російське втручання». Це означає, що у
США є розуміння межі компромісу Росії: Донбас ні за яких умов не зможе повернутися
в унітарну Україну. Федералізм, «децентралізація» або «розширення прав місцевого
самоврядування» – це плата України, яку вона змушена буде заплатити за реінтеграцію
Донбасу [12].
П. Б’юкенен визначає два граничних питання, щодо яких компроміс США з
Росією неможливий: «В українському питанні В. Путін проводить дві основні лінії. Він
не дозволить Україні вступити в НАТО. І не дозволить заколотникам зазнати поразки».
Власне це суть торгу, який йде між США і Росією. Саме така ситуація і є умовою
можливості четвертої світової війни. Що стосується НАТО, то Україна створює
передумови для своєрідної ревізії принципів укладу блоку. Навіщо потрібний НАТО,
якщо він не може прийняти нового члена або захистити країну, що є партнером країнчленів НАТО? Те ж стосується і долі Донбасу [12].
Однак нас цікавить саме Україна в контексті можливості захисту від ядерної атаки
з боку Росії – як стратегічного, так і тактичного її виду. Україна, звичайно ж,
намагається себе убезпечити, в тому числі відновлюючи ракетні технології. Проте ніякі
ракетні технології не дозволять Україні вберегтися від застосування Росією ядерної
зброї у відповідь на нібито застосування конвенційної зброї проти Росії, хоча і
спровоковане самою Росією [4].
У цьому сенсі слід зрозуміти просту річ: перед обличчям ядерної загрози в
України в світі взагалі немає жодного захисника. Навіть виконання Будапештського
меморандуму про захист її територіальної цілісності ніхто з підписантів не зміг
гарантувати. Ні Європа, ні США, ні Китай, ні інші окремі країни, що володіють
ядерною зброєю, не піддаватимуть себе ядерній небезпеці, захищаючи Україну. Тобто
українське керівництво повинне прямо і відкрито поставити питання перед Росією і
США про те, як вони бачать ядерну безпеку України без наявності у неї ядерної зброї,
без її вступу до НАТО. Україна прямо і безпосередньо повинна поставити питання про
можливе відновлення ядерного статусу і про спорудження власної ПРО. У цьому
контексті потрібно розуміти, що ядерна зброя є граничною зброєю, тобто такою
зброєю, якою можна скористатися лише у граничній ситуації, яка зазвичай означає
загрозу самому виживанню країни [4].
Усі варіанти, при яких Україна йде на поступки В. Путіну, є поганими, бо в
довгостроковій перспективі призводять до зростання залежності Донбасу від Росії.
Зрозуміло, що збройним шляхом повернення Донбасу практично неможливе. Якомога
більша економічна, соціальна і політична ізоляція Донбасу від України і спорудження
між Україною та Донбасом потужних оборонних споруд бачиться сьогодні єдиним
виходом [4].
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Розглянемо цю проблематику більш детально з різних кутів зору. До 2014 р.
більшість коментарів експертів щодо України зводились до того, що ми маємо справу з
розділеною країною. Ця теза мала солідне теоретичне обґрунтування (наприклад в
рамках роботи С. Гантінгтона «Зіткнення цивілізацій» [2]). Така теза була
справедливою і до літа 2014 р. Завадила ж цьому процесу агресія Росії, яка була
вольовим рішенням її президента. Саме Крим і Донбас продемонстрували, що таке
«російський світ» і «політика багатовекторності» в нинішніх умовах. Саме В. Путін дав
«пострадянським» силам моральний карт-бланш на перебудову країни з одного боку і
створив чітку лінію «свої/чужі» всередині країни таким чином, щоб вона проходила за
політичними параметрами, а не за мовними, етнічними або релігійними. Агресія РФ, не
будучи першопричиною процесів формування української нації, стала її
каталізатором [3].
Неадекватна політика нинішнього російського керівництва створила вакантне
місце «опори» Східної Європи. Іншими словами, зараз Україна отримала унікальний
шанс у своїй історії на якісний ривок і якісну модернізацію – як внутрішню, так і
зовнішню, але для цього потрібні реформи і принципово інші люди при владі.
Якби В. Путін вчинив з Кримом за «абхазьким сценарієм», то ЄС обмежився б
санкціями виключно на адресу С. Аксьонова. Однак питання Криму Росія вирішила
практичним шляхом окупації, орієнтуючись при цьому на регіональні проросійські
еліти. Російська військова присутність у Криму суттєво збільшилася. Усі військові
експерти констатують той факт, що Крим перетворюється з туристичного регіону на
мілітаризований. По суті, після загарбання Абхазії та Криму Росія повернула собі
остаточний вплив у Чорноморському регіоні, який був у неї за часів СРСР.
Іншими словами, відхід В. Путіна і прихід на його місце будь-якого іншого
політика створить для Європи спокусу повернутися до партнерства з Росією. Однак з
іншого боку для європейських політиків проблема полягає саме в Криму, бо в Європі
неприпустимі зміни державних кордонів військовим шляхом. Варіантів вирішення
кримського питання, прийнятних для Європи, що боїться конфлікту, вкрай небагато.
Найімовірніше проблематика Криму буде винесена на дуже далеку перспективу. На
нашу точку зору, повернення Криму в геополітичне лоно України можливе не стільки
після колапсу «путінського режиму», а тільки в перспективі розпаду РФ як
геополітичного утворення.
Повертаючись до Сходу України, зазначимо, що теперішні пропозиції «ЛНР-ДНР»
щодо широкої автономії у складі України відображають перебіг торгів між Росією і
Заходом щодо вирішення конфлікту в Україні. З одного боку, В. Путіну необхідно
якомога швидше припинити санкції Заходу, щоб поліпшити стійкість російської
економіки і вивести Крим з порядку переговорів з Вашингтоном і Берліном. Однак, на
нашу точку зору, спроби В. Путіна розгойдати альянс США та Німеччини в цілому
провалилися [10].
Отже, що стосується шляхів досягнення Росією зазначених цілей в Україні, то
єдиним шляхом, який залишився, є політико-військовий. Зокрема, політичними
заходами і за допомогою п’ятої колони буде розхитуватися обстановка усередині
України, а за допомогою «ЛНР-ДНР» – відвойовуватися частина територій. У такій
ситуації заморожування конфлікту, про який сьогодні багато говорять, є для України в
цілому вигідним. При цьому важливим залишається питання, якою ціною це буде
відбуватися. Заморожування буде для України корисним тільки тоді, коли вона не буде
обмеженими ресурсами підтримувати Донбас, а витрачати їх на модернізацію
країни [11].
У випадку реалізації агресивного плану перспективи для Росії складаються дуже
плачевно в силу того, що Кремль не розуміє, з ким і на яких умовах він грає. Одночасно
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подальший рух «рашизму» за межі «ЛНР-ДНР» в їхніх сьогоднішніх кордонах
призводить до посилення санкцій, подальшого падіння цін на нафту, відмови Європи
від російського газу і нафти.
З іншого боку варіант для РФ в тому, щоб «повісити» Донбас на Україну з усіма
його проблемами. Ця стратегія – блокуючий пакет з боку В. Путіна. Йому потрібно,
щоб кілька мільйонів жителів «ДНР-ЛНР» «висіли вічним каменем» на Україні, і ми
ніколи не могли розв’язатися з РФ [9].
Тому проблеми окупованих регіонів Донбасу та Криму повинні позиціонуватися
таким чином, що не буде в Україні модернізації і якісних змін, поки «ЛНР-ДНР» будуть
«навішені» на Україну. Питання про відрізання «гангренозних районів» України буде
ключовим на порядку денному. Як уже згадувалося, найвигідніший сценарій для
України – сценарій холодного миру, коли питання окупованих територій відкладається
на невизначений час, поки не сформується новий світовий баланс сил, який буде
здатний його розв’язати [9].
Загалом Україна ж отримує небачену в своїй історії зовнішню підтримку –
фінансову, іміджеву, політичну. Так, можна скаржитися, що цього недостатньо, але не
варто забувати, що нам взагалі-то ніхто і нічого не зобов’язаний. Також, можливо,
серед величезних переваг України – скидання цивілізаційного баласту у вигляді
кримчан та найбільших прихильників «російського світу» із Південно-Східного
Донбасу.
На наше глибоке переконання, у цьому конфлікті є ще один важливий вимір, від
якого напряму залежить не тільки успіх у протиборстві з агресією Росії, а й саме
виживання українського державного організму. Головна проблема України – це
наскрізь прогнила система влади колишньої радянської номенклатури. Тотальна
корупція насправді є не причиною проблем України, а всього лише наслідком роботи
системи влади номенклатури, що окупувала країну з моменту визнання її незалежності
в 1991 р. [6].
Що значить проросійський режим в Україні? Це означає корумпований режим.
Корумпованість – це обов’язкова умова «проросійськості». Навіщо Москві потрібні
корумповані режими? З такими режимами дуже легко будувати відносини: достатньо
дати їм хорошу «нафтогазову ренту», підсадити на дешеві кредити, і такий режим сам
буде триматися за владу, давлячи політичну конкуренцію. Такий режим буде сам
робити все для того, щоб залишитися в кремлівському полі впливу. Режими, які не
сприймають корупцію, існують в рамках політичної конкуренції, свободи слова і не
можуть бути підконтрольні Москві, бо вони підконтрольні своїм виборцям. А одне
відразу виключає інше.
З цього випливає, що перемога у війні з Росією – це не тільки звільнення Криму і
Донбасу, а перемога над корупцією, модернізація країни і як результат можливе
повернення Криму і Донбасу. Україна зараз веде війну на два фронти. Перший фронт –
на Донбасі проти бойовиків, другий – в тилу проти корупціонерів. Саме корупціонери і
є справжньою «п’ятою колоною». Щоб не допустити московського реваншу в Україні,
нам необхідно не випускати владу з-під контролю, перемогти корупцію, провести
модернізацію країни і, найголовніше, зміцнювати громадянські свободи і розвивати
політичну конкуренцію, побудувати ефективні системи державного управління в усіх
сферах суспільного буття, що в свою чергу напряму впливатиме на зміцнення
геополітичного статусу України як в регіоні зокрема, так у і світі загалом [5].
Звідси випливає наша стратегія: дієвий, реформаторський, професійний
легітимний уряд; важливо зберегти основну територію, щоб мати базу для реваншу; усі
сили повинні бути кинуті на зміцнення безпеки України; необхідний повноцінний
військовий союз з США як з реальним актором, що здатний швидко реагувати на
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ситуацію в Україні; швидко забезпечити купівлю нового озброєння, щоб підвищити
боєздатність армії тощо.
Крім того, важливо послати сигнал Москві, що на Заході будуть перешкоджати
будь-яким спробам Києва в майбутньому повернути Донбас силою, і що стабільний
заморожений конфлікт є найбільш прийнятним варіантом для всіх сторін. Нарешті,
дати сигнал Москві, що якщо у Східній Україні зберігається режим стабільного
припинення вогню, то Вашингтон готовий домовлятися за новою системою безпеки для
сусідніх з Росією країн, що зробить небезпечну і дорогу гонку озброєнь із Заходом
набагато менш небезпечною і менш дорогою. Цей варіант тимчасово може бути
прийнятний для нас, якщо ми хочемо вижити і закріпитися у складі західного блоку [9].
Що стосується власне США, то у них немає на сьогодні цілісної стратегії щодо
України, на яку вони дивляться в рамках Східної Європи. Завдання України –
запропонувати США стратегію, яка буде розширювати можливості Вашингтона в
регіоні, а також прив’язати його бізнес-інтересами. У цьому контексті слід зазначити,
що якщо Україна не буде пов’язана з США економічними інтересами, то не буде
вибудувана система лобізму, не проводитиметься системна робота з сенаторами, то
реальної допомоги від США доведеться чекати дуже довго [11].
Отже, що значить «українська дилема» саме для світової міжнародної системи?
«Український прецедент» гібридної агресії Росії спричинив появу «українських
уроків». Ці «уроки» лягли в основу руйнівної часткової кризи міжнародного права. Ця
криза означає, що не право, а сила здебільшого регулює сьогодні ключові
«геополітичні» відносини між державами. Росія випустила «джина» геополітики, чим
практично зруйнувала комфортне безпекове середовище «постялтинського світу»
зразка 1991–2014 рр. [13]. Світ різко поляризувався між тими державами і лідерами, що
поважають міжнародне право, і тими, хто його зневажає. Росія порушила близько 300
міжнародних угод і практично залишається безкарною [8]. Створений вкрай
небезпечний механізм комплексного ігнорування основ міжнародного права. У такий
спосіб не діяв навіть СРСР.
Висновки. Таким чином, бачимо, що розв’язання Росією «гібридної війни» проти
України несе в собі загрози демонтажу сучасної системи міжнародних відносин, що
склалася після Другої світової війни. Те, що відбувається в Україні, є питанням базових
принципів, які регулюють відносини між державами в ХХІ ст. Українсько-російське
протистояння не є черговим локальним конфліктом, воно знаменує початок зміни
«міжнародних правил гри».
Відносно ж України вважаємо, що наша держава поступово з об’єкта, з
майданчика глобального протистояння перетворюється на суб’єкт, на самостійний
інструмент. Україна, як мінімум, має місію демонтажу новітньої «Російської імперії»,
як максимум – зацікавлена допомогти Росії здійснити переосмислення і «перезбірку»,
що дозволить народитися новій Росії.
Є всі підстави вважати, що з точки зору світової еліти Україна є ідеальним
плацдармом глобалізації в континентальній Європі. США може стати «точкою
збирання» нової глобальної Європи та прискорити процеси інтеграції та глобалізації на
континенті. Така Україна потрібна США як форпост глобалізації в Європі. Однак
Україна тільки тоді стане повноцінним союзником США і ЄС, коли запропонує їм себе
в якості гаранта безпеки – наглядача за порядком на території «постпутінської» Росії.
Сюди входить і інтеграція російського населення в європейські цінності, руйнування
наслідків роботи пропагандистської машини Кремля, і підтримка певного економічного
рівня розвитку.
Якщо Україна не покаже себе здатною в перспективі вирішити «російський хаос»,
у її західних партнерів буде далі залишатися мотивація домовлятися з В. Путіним або
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будь-яким іншим російським політиком, що для України є неприйнятним. Щоб стати
партнером Заходу, іншими словами, отримати доступ до його ресурсів, Україна
повинна запропонувати абсолютно нову логіку дій. По-друге, головною метою зараз є
безпека в Східній Європі аж до Уралу, відповідно, повністю «відгородитися» від Росії в
принципі неможливо.
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Кундеус О. М.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
В статті висвітлюються основні пріоритети України щодо європейської
інтеграції на сучасному етапі. Аналізуються базові сфери співробітництва у
відносинах України та Європейського Союзу. Доведено, що європейська інтеграція і
членство в Європейському Союзі є стратегічною метою України, тому що це дасть
можливість для реалізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої і
демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин.
Ключові слова: європейська інтеграція України, Європейський Союз, основні
пріоритети.
Кундеус О. Н. Проблемы и перспективы европейской интеграции Украины.
В статье освещают основные приоритеты Украины относительно европейской
интеграции на современном этапе. Анализируются базовые сферы сотрудничества в
отношениях Украины и Европейского Союза. Доказано, что европейская интеграция и
членство в Европейском Союзе являются стратегической целью Украины, потому что
это даст возможность для реализации национальных интересов, построения
экономически развитого и демократического государства, укрепления позиций в
мировой системе международных отношений.
Ключевые слова: европейская интеграция Украины, Европейский Союз, основные
приоритеты.
Kundeus O. M. The problems and prospects of Ukraine’s integration into European
Community.
The article deals with the Ukrainian main priorities of modern European integration.
The basic cooperation spheres in Ukrainian-EU relations are analyzed. It is proved that the
European integration and the EU membership is the strategic goal of Ukraine, as it will
provide an opportunity to realize national interests, build an economically developed and
democratic state, strengthen its positions in the world international relations system.
The EU integration is a complex time-consuming process which has numerous stages
and forms before its completion. The actual membership with European Union is the ultimate
result of this integration. The experience of the both long-standing and newly arrived EU
members proves that the integration ensures prevention of nations’ conflicts, stimulates
economic development and strengthening of democracy as well as all in all contributes to the
development of society.
It should be noted that speed of progress in the relations fully will depend on the efforts
of Ukraine and concrete achievements in fulfilment of obligations according to the mutual
values.
Thus, the European prospect of Ukraine will depend on that, as far as actively and hard
our guidance will work at the realization of social-economic reforms, that to attain the
political, economic and legislative criteria of membership in European Union. Consequently,
Ukraine as the full-fledged European state can really take place only on condition of
adequate perception of existent European reality in all their multidimensional and swift
dynamics.
Key words: European integration of Ukraine, European Union, main priorities.
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Сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед Україною нові проблеми та
потребують від неї активної участі в їхньому вирішенні. Характерною рисою сучасного
світового соціально-економічного розвитку є бурхлива динаміка інтеграційних
процесів у світі та в Європі зокрема.
При цьому навіть ті країни, які не входять до складу інтеграційних об’єднань,
неминуче відчувають на собі їхній відчутний вплив. На європейському континенті
таким інтеграційним угрупованням є Європейський Союз.
Актуальність. Значення євроінтеграційного руху для реалізації національних
інтересів України постійно зростає. За сучасних умов, коли зміни, спричинені
глобалізацією, призводять до загострення конкуренції і зростання взаємної залежності
країн, участь в успішних міжнародних інтеграційних проектах є запорукою збереження
та реалізації власної державності. Тому завдання, яке ми перед собою ставили, – це
виявлення основних пріоритетів України щодо європейської інтеграції на сучасному
етапі.
Європейський Союз протягом більш як 50 років існування довів і продовжує
доводити свою ефективність у ролі економічного та політичного інтеграційного
утворення. Яскравим прикладом цього є успішний рух країн Єврозони у напрямі
подолання всесвітньої фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. Нещодавно
Європейський Союз подолав серйозну і затяжну інституційну кризу, завершивши
процес ратифікації Лісабонської угоди і відкривши нову сторінку у своєму розвитку,
зокрема як глобального актора на світовій міжнародній арені [13].
Пріоритетність наших взаємин з ЄС однаково зумовлена як прагматичними, так і
ціннісними факторами. Європейський Союз є найбільшим сусідом України: об’єднує 28
країн-членів з населенням понад 550 млн осіб, а довжина нашого спільного з ЄС
кордону сягає 1400 км.
Закономірно, що відносини України з ЄС мають багатовимірний характер і
розгортаються в економічній, політичній, енергетичній, гуманітарній, інформаційній
площинах, площині безпеки, що ставить на порядок денний у відносинах численні, суто
практичні питання взаємовигідного співробітництва. Водночас для України відносини з
ЄС – це, насамперед, питання цивілізаційного і ціннісного вибору. Мета майбутнього
приєднання до ЄС для України означає повернення до європейської цивілізації,
остаточне позбавлення радянського минулого та розвиток власної культурно-історичної
ідентичності [7].
Щорічний саміт Україна – ЄС, що відбувся 9 вересня 2008 р., був важливим
приводом для України та Євросоюзу дати оцінку їхнім поглибленим відносинам та
подивитися в майбутнє. Під час зустрічі у Парижі лідери обох сторін визнали, що
Україна як європейська держава поділяє з країнами ЄС спільні історію та цінності.
Європейський Союз визнав європейські прагнення України та привітав її європейський
вибір. Щодо укладання нової Угоди про асоціацію, то лідери відзначили прогрес у
переговорах та заявили, що нова угода оновить спільні інституційні рамки співпраці
України та ЄС, сприятиме поглибленню стосунків у всіх сферах та посилить політичну
асоціацію й економічну інтеграцію шляхом спільних прав і зобов’язань [8]. У свою
чергу, політична асоціація – це узгодження позицій двох сторін з питань міжнародного
миру та безпеки, участь у політиці та програмах ЄС. В основі економічної інтеграції –
створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, що приведе до
поступової інтеграції до внутрішнього ринку ЄС. Після підписання зазначеної угоди
Україна зможе претендувати на членство в ЄС.
Таким чином, всупереч дії численних несприятливих чинників, які гальмують
процес європейської інтеграції України (внутрішньополітична криза в Україні, затяжна
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інституційна криза ЄС, світова економічна криза тощо), у наших відносинах з ЄС за
останні роки досягнуто значного поступу.
Звичайно, непокоїть невирішеність питання про європейську перспективу для
України. Сьогодні, як вже зазначалося, внутрішня інституційна криза в ЄС добігає
кінця. З набуттям чинності Лісабонської угоди та чіткими сигналами про те, що
практично призупинено процес розширення ЄС, його все ж буде продовжено,
українська сторона має підстави сподіватися, що він не обмежиться лише балканськими
країнами, і європейську перспективу України буде остаточно підтверджено. Угода про
асоціацію залишає відкритим шлях для подальшого поступального розвитку відносин
між ЄС та Україною в інтеграційному ключі, чому сприятиме ефективність процесу
реформ в Україні [4].
Це підтвердив і 14-й саміт Україна – ЄС, який відбувся 22 листопада 2010 р. в
Брюсселі, ключовим результатом якого стало представлення Європейським Союзом
плану дій щодо запровадження безвізового режиму. Також у ході саміту Україна та
Європейський Союз досягнули домовленості щодо прискорення переговорного процесу
відносно укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [15].
Питання економічної інтеграції – базис інтеграції України до Європейського
Союзу. Отримання статусу країни з ринковою економікою, відміна поправок ДжексонаВеніка та вступ до СОТ позитивно впливають на економічний статус нашої держави.
Відбувається постійне збільшення товарообігу між Україною та Європейським Союзом.
Існування більше півтисячі спільних підприємств є свідченням інтенсивної економічної
співпраці. Впровадження зони вільної торгівлі з ЄС стане потужним каталізатором
розвитку торгівельно-економічних та фінансових відносин. В Україні ще потрібно
створити міцні асоціації виробників, подібні до тих, які існують на європейському
просторі. Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки,
подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх
технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентної спроможності
вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Для
України співробітництво з Європейським Союзом означає можливість отримати істотні
економічні здобутки, які, зрештою, сприятимуть економічному зростанню та
підвищенню життєвого рівня населення. При цьому слід зазначити, що таке
співробітництво вигідне всім сторонам [9].
Слід взяти до уваги і той факт, що Україна активно бере участь у Європейській
політиці безпеки та оборони (ЄПБО). Ця участь спрямована на багатостороннє
співробітництво у сфері міжнародної безпеки і регулюється угодою між ЄС та
Україною. Україна бере участь в операціях Європейського Союзу. Для нашої держави
таке співробітництво є стратегічним пріоритетом та сферою національних інтересів,
адже подібна співпраця сприяє модернізації оборонно-промислового комплексу
України, отриманню досвіду в миротворчій діяльності та залученню до європейського
політичного процесу. Саме в цьому питанні Україна зарекомендувала себе як надійний
партнер та покращила свій імідж. Але існують і деякі перешкоди на шляху співпраці.
Це, насамперед, суперечності серед держав всередині ЄС з приводу перспектив ЄПБО.
Тому Європейський Союз наразі не розглядає питання включення України в
Європейських оборонний простір. Якщо говорити про питання залучення України до
європейського безпекового та оборонного простору, слід зазначити позитивне
ставлення населення нашої держави до подібного сценарію. Громадські опитування
показують, що українці більшою мірою вбачають майбутнє української безпеки у
співробітництві з ЄС, а не з НАТО. Україна має потужний потенціал в авіаційній та
космічній сфері, що може в майбутньому стати підґрунтям тісного співробітництва в
безпековій сфері [12].
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Між Українською державою та європейською організацією налагоджена плідна
співпраця у сфері попередження та запобігання тероризму та розповсюдження зброї
масового знищення. Існуючий Кодекс поведінки щодо експорту озброєнь не є
обов’язковим до виконання в Україні, але держава має орієнтуватися на нього для
уникнення повторення криз відносин між ЄС та Україною. Наприклад, декілька років
тому країна мала напруження відносин з ЄС через поставки військової техніки в
Македонію, неодноразово виникало подібне питання щодо Китаю та Грузії [11].
Передбачається активна діяльність ЄС у Чорноморському регіоні, а Україна як
чорноморська держава може використати співробітництво у цьому регіоні на свою
користь, взявши на себе роль регіонального лідера.
Але все ж останні заяви європейських політиків дають чітке розуміння, що Європа
стурбована відсутністю належної взаємодії між гілками влади. Така неузгодженість
позицій та некерованість процесів негативно позначаються на іміджі України. Існує
надмірна політизація українського суспільства. Відбувається зміна посадовців по всій
владній ланці з приходом кожної нової команди після виборів. Для європейців така
практика не є поширеною, зазвичай змінюється лише найближче оточення лідерів
держави [6].
Для України важливо дотримуватися Копенгагенських критеріїв, для цього
потрібно забезпечити стабільність інституційних структур, гарантувати демократію та
верховенство законів тощо. Варто згадати про принцип субсидіарності, що наразі діє на
теренах Євросоюзу, але не є характерним для України. Сам принцип передбачає чітке
розподілення повноважень між рівнями влади. За таких умов рішення у державі мають
прийматися на найнижчому можливому рівні для забезпечення ефективності їх
реалізації. На жаль, в Україні даються взнаки пережитки Радянського Союзу, де
рішення приймалися партійною верхівкою та передавалися для імплементації на
нижчих ланках. Це спричиняє неможливість прийняття злагоджених рішень через брак
досвіду. Інтеграція до європейських структур неможлива без запровадження та
тривалого застосування цього принципу всередині Української держави.
Україна ще має здійснити певні кроки для забезпечення незалежності судової
гілки влади, створення сприятливого інвестиційного клімату та продовження
ефективної боротьби з корупцією. Відбувається покращення ситуації з захисту прав
інтелектуальної власності. Співробітництво з ЄС сприяє розвитку інформаційного
суспільства в Україні. Важливим питанням є інформування громадськості щодо
зроблених кроків на шляху до об’єднаної Європи та про заявлені плани на
майбутнє [10].
У цьому напрямі інтеграції здійснюються важливі конкретні кроки. У ході 15-го
Саміту Україна – ЄС в Києві 19 грудня 2011 р. сторони оголосили про завершення
перегорів щодо майбутньої Угоди про асоціацію, а 30 березня 2012 р. текст майбутньої
угоди було парафовано главами переговірних команд України та ЄС.
29 листопада 2013 р. у Вільнюсі відбувся саміт «Східного партнерства», на якому
планувалося підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Проте Президент України В. Янукович напередодні саміту заявив, що Україна не
підпише Угоду про асоціацію, оскільки український бізнес ще не готовий. Також він
наголосив, що Україна потребує від ЄС «рішучих кроків назустріч Україні в питанні
розробки і реалізації програми фінансово-економічної допомоги з використанням усіх
наявних механізмів та ресурсів як інституцій, так і держав-членів ЄС». Також
В. Янукович запропонував започаткувати діалог у тристоронньому форматі ЄС –
Україна – Росія. У результаті учасники саміту у Вільнюсі ухвалили спільну декларацію,
у якій відзначається «безпрецедентна громадська підтримка» політичної асоціації та
економічної інтеграції України з Євросоюзом [3].
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Відмова вищого керівництва держави у листопаді 2013 р. від підписання Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС спричинила початок масового мирного протесту в
Україні на захист євроінтеграційних прагнень народу України, що отримав назву
Євромайдан.
Після перемоги в Україні Революції Гідності 13 березня 2014 р. Верховна Рада
України прийняла Постанову «Про підтвердження курсу України на інтеграцію до
Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі», якою підтверджується
незворотність курсу України на європейську інтеграцію, метою якої є набуття членства
в Європейському Союзі. Було також відзначено, що Україна як європейська держава,
яка поділяє спільну історію та цінності з країнами Європейського Союзу, має право
подати заявку на набуття членства у Європейському Союзі відповідно до ст. 49
Договору про Європейський Союз. Цією постановою Верховна Рада України
рекомендувала виконуючому обов’язки Президента України та Кабінету Міністрів
України низку першочергових кроків у сфері європейської інтеграції, передусім у
контексті укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [2].
Політичну частину Угоди про асоціацію було підписано 21 березня 2014 р.,
економічну – 27 червня 2014 р. 16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та
Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною
та ЄС.
Відповідно до ст. 486 угоди з 1 листопада 2014 р. здійснюється її тимчасове
застосування. Повністю Угода про асоціацію між Україною та ЄС набирає чинності
після її ратифікації усіма державами-членами, в перший день другого місяця, що настає
після дати здачі на зберігання до Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу
останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження.
Угода про асоціацію між Україною та ЄС є міжнародно-правовим документом,
який на договірно-правовому рівні закріплює перехід відносин між Україною та ЄС від
партнерства та співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції [5].
Містить положення про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі
(ЗВТ). Угода створює передумови для подальшого вступу України до ЄС, однак не є ані
його гарантією з боку ЄС, ані зобов’язанням з боку України.
Умови підписання угоди, висунуті ЄС:
 усунення вибіркового правосуддя в Україні;
 створення стабільного виборчого законодавства;
 реальні реформи (боротьба з корупцією, судова реформа, покращення умов
підприємництва та ін.).
Угода охоплює різні аспекти співробітництва, зокрема:
 наближення України до європейських стандартів у галузі права і внутрішніх справ,
демократії і прав людини, боротьби з корупцією, роботи органів юстиції;
 зближення України і ЄС на основі спільних цінностей, посилена участь України у
програмах ЄС;
 налагодження нових форматів співробітництва, надання фінансового сприяння
реформам в Україні.
Поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі передбачає:
 вільну (без мит і кількісних обмежень) торгівлю товарами й послугами, зменшення
перешкод для руху взаємних інвестицій і людей (у т. ч. робочої сили);
 пристосування українських регуляторних норм у сферах, пов’язаних з торгівлею, до
відповідних стандартів ЄС (у т. ч. щодо безпеки і якості продукції);
 налагодження співпраці в близько 30 сферах (промисловість, сільське господарство,
енергетика, космос тощо).
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Загалом ПЗВТ має забезпечити поступову інтеграцію економіки України до
внутрішнього ринку ЄС і приєднання до здійснюваних ним програм розвитку [14].
Виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
відбувається на основі затвердженого 17 вересня 2014 р. Кабінетом Міністрів України
плану заходів з її імплементації на 2014–2017 роки [2].
Виступаючи на 17-му саміті Україна – ЄС, який відбувся у Києві 27 квітня 2015 р.,
Президент України П. Порошенко наголосив, що перспектива членства в ЄС є
стратегічним орієнтиром українських прагнень до перетворення і ключовою метою,
заради якої проводяться реформи. Уперше Україна брала участь у саміті в статусі
держави, яка уклала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом [1].
Серед основних цілей Стратегії національної безпеки України, затвердженої
Указом Президента України 26 травня 2015 р., визначено забезпечення інтеграції
України до Європейського Союзу. Згідно зі стратегією, Угода про асоціацію між
Україною і ЄС визначає стратегічні орієнтири для проведення системних політичних і
соціально-економічних реформ в Україні, широкомасштабної адаптації законодавства
України до норм і правил ЄС [2].
Таким чином, державна політика інтеграції України до Європейського Союзу та
формування нової політики ЄС щодо України відповідають життєво важливим
інтересам українського народу. Європейська інтеграція є визначальним чинником як
міжнародної діяльності України, так і її внутрішньої політики на тривалу перспективу,
зміцнює безпеку та позитивно впливає на відносини України з усіма державами світу,
насамперед – сусідніми. Неухильна реалізація курсу на інтеграцію до Європейського
Союзу забезпечує гарантії верховенства права, плюралістичної демократії, дотримання
прав людини, розвиток в Україні громадянського суспільства, побудову соціально
орієнтованої ринкової економіки.
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Valiukh L. I.
EXPANSIONISM IN THE IDEOLOGIES OF BRITISH POLITICAL PARTIES
(1870–1880s)
The article deals with expansionist rhetoric of the leaders of British political parties
and prominent representatives of political circles of England. Its influence on shaping of
public opinion is characterized.
The last third of the 19th century is a controversial period in British history.
Increased competition on the international arena led the British Empire to the
implementation of an active policy of colonial expansion. An urgent task was to promote
the ideas of expansionism among different circles of British society. The realization of
this task required different means of influence on mass consciousness. One of the most
effective tools became the expression of expansionist ideas and their justification by the
leaders of political parties and prominent representatives of political circles of Great
Britain.
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Both parties shared the idea of «special mission of the British Empire» and wanted
its strengthening and expanding. Laws of election campaign forced to criticize the rival
and to oppose his position. This explains the polemics of the parties on colonial issues
that however didn’t deal with the main pillars of imperial policy.
It is proved that in the last third of the 19th century in Great Britain a deliberate
propaganda of imperial values was conducted, the inevitability and expedience of
colonial conquest in order to attract the general public to support the policy of
expansion was promoted.
The idea of spreading and strengthening of its dominance over other regions was
inherent to the ideology of British political parties. Expansionist rhetoric of the
representatives of British political parties influenced on the formation of the English
colonial ideology. With supporters of imperialism formed a favourable ideological and
political climate in which politicians felt confident to obtain the necessary public support
for their expansionist actions. So, of course, colonial ideology reinforced the desire of
Great Britain to win new territories.
Key words: Great Britain, expansionism, colonial policy.
Валюх Л. І. Експансіонізм в ідеології британських політичних партій (70–80-і
рр. ХІХ ст.)
Здійснено комплексний аналіз експансіоністської риторики лідерів
британських політичних партій та відомих представників політичних кіл Англії.
Висвітлено її вплив на формування англійської колоніальної ідеології (70–80-і роки
ХІХ ст.).
Ключові слова: Велика Британія, експансіонізм, колоніальна політика.
Валюх Л. И. Экспансионизм в идеологии британских политических партий
(70–80-е годы XIX в.).
Осуществлен комплексный анализ экспансионистской риторики лидеров
британских политических партий и известных представителей политических
кругов Англии. Исследовано ее влияние на формирование английской колониальной
идеологии (70–80-е годы XIX в.).
Ключевые слова: Великобритания, экспансионизм, колониальная политика.
The strength and greatness of modern England has its roots in ancient times, when it
increased its power as one of the largest metropolises in the world. The last third of the
19th century is a controversial period in British economic and political history. England
continued to maintain as a “workshop of the world”, but the strengthening of other
European countries (Germany and France) shook its position. Increased competition on
the international arena led the British Empire to the implementation of an active policy
of colonial expansion. An urgent task was to promote the ideas of expansionism among
different circles of British society. The realization of this task required different means
of influence on mass consciousness. One of the most effective tools became the
expression of expansionist ideas and their justification by the leaders of political parties
and prominent representatives of political circles of Great Britain. In this regard, it is
important to study the propaganda rhetoric of the British politicians as a mean of
manipulating of public opinion.
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The goal of the article is to study the expansionist rhetoric of the representatives of
British political parties and its influence on the formation of English colonial ideology in
1870–1880s.
According to historiographical analysis, some fragments of the problems are
discussed in the works of such Russian historians, as S. A. Bogomolov, T. N. Gella and
I. D. Parfenov. Among modern Ukrainian researchers should be noted the studies of
S. S. Troyan and L. Y. Pytliovana. However, the analysis of the modern monographic
literature and periodicals demonstrates the need for in-depth study of the issue.
In 1870–1880s in England well organized propaganda of expansionist ideas was
conducted. One of the main components of expansionist ideology of Great Britain was
“Eurocentrism” as an idea about the superiority of English civilization and, therefore, the
duty of British people to maintain the backward peoples to the progress. However, in the
last third of the 19th century the government sought new evidences that would justify the
colonial conquest. The question of organization of propaganda in favour of the empire to
expand the social base of supporters of expansion had arisen.
Expressing the prevailing mood, “The Times” wrote in 1870 that to lose the empire
means “to lose trade, raw materials, profitable areas of capital investments, places for
emigration, strategic bases on trade routes, bases and ports for fleet ... national prestige,
to strike national aspirations” [13, p. 137].
The new concept of the empire consisted of two components: the idea of
strengthening of the existing empire and the requirement of new colonial conquests in
Asia and Africa. In the metropolis the version that colonies do not want to break with it
because of the unity of race, language, political institutions and commercial interests was
advanced. This suppressed the main force that tied the colonies to England – the
financial capital. Colonies completely depended on the London money market and the
English capital.
Russian magazine “The Herald of Europe” noted: “In politics of England stronger
gravitation to the colonies has recently been observed... Protection and expansion of
colonial possessions around the world in solidarity with semi-English regions and
territories, permanent idea of the unity of the British Empire – all this increasingly
prevails in the minds of English people and creates the program of so-called imperial
policy” [14, p. 157].
To justify the colonial policy a theory of Neo-Darwinism was created. It stated that
the English, as a result of long-term “natural selection”, acquired traits that make them
innate rulers of backward peoples [15, p. 158].
The instruments of the expansionist policy became two colonial societies – the
Royal Colonial Society, which was established in 1869 and in 1870 renamed in Imperial
Colonial Institute, and the Imperial Federation League, which was organized in 1884.
Colonial Institute at its meetings discussed important issues of the British Empire.
Imperial Federation League promoted the idea of creating of a closer union of all British
possessions and imperial parliament. The main objective of the federation was
propaganda of imperial protectionism that meant closing markets of Britain and its
possessions to foreign goods [15, p. 157].
In 1883 was established conservative organization “League of snowdrop”, named
after the favorite flower of Benjamin Disraeli. One of the main tasks of the league was
strengthening of national greatness and preserving the traditions of Great Britain.
Members of this organization had put forward the slogan “Empire and Freedom”; it was
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“a call of the country to the worldwide mission of colonization and empire..., expansion
and consolidation of the good legacy for our children, for the benefits of civilization and
example for mankind” [3, p. 232].
As we see, the representatives of English elite clearly imagined their task, which
was in the formation of institutions able to spread among the population the idealized
image of the empire. This complex of imperial values was suitable for integration into
the mass consciousness of the British nation and had become an effective stimulus to
national unity.
An important role in shaping of the political and ideological foundations of British
colonialism fulfilled the political parties and their leaders who justified expansionist
policy and tried to impose on the British people the idea of great mission of the British
Empire to unite all nations and civilizations. Representatives of both political parties
actively promoted expansionist ideas.
The basic principles of foreign policy of England were consistency and continuity.
The governments of both conservative and liberal parties were guided by tradition and
were unanimous in maintaining the unity of action in international politics. “The policy
of any nation in the world, as it is noted by B. Bulow, is not determined to such extent by
the tradition as the policy of UK” [4, p. 13]. But the degree of influence of the imperial
ideals on activity and inner-life of liberals and conservatives was different. The most
consistent supporters of expansion of the British Empire were conservatives.
In the last third of the 19th century the Conservative Party was going through
important period of development, when its organizational structure had been improved,
its social base had been expanding, the range of voters had increased. If in 1830–1874
the conservatives were in power just 5 years, then in 1870–1900 – 17 years [13, p. 40].
Slogans associated with strengthening of the empire, were the most popular among
conservatives.
The leader of the Conservative Party B. Disraeli during his speech in Manchester on
April 3, 1872 said that voting for the Conservative Party, British voters support “the
British Constitution and the British Empire” [5, p. 16]. In a speech delivered on July 24,
1872 in Crystal Palace, Disraeli actually accused the liberals in deliberately betraying of
national interests, because the policy of liberals (giving the right of self-governing to
colonies) was not enforced by administrative and military measures that would ensure
the future monolithic empire.
Such content of the speech indicates popularity in British society of that time the
opinion about the need and value of colonial empire for the Great Britain. However, in a
speech it was talking about the fate of the territories, which already were owned by
Britain, and were no further calls for colonial conquest. B. Disraeli arose an important
issue about the importance of great colonial empire for the future of British society and
gave an affirmative answer. “I think any minister in the government of this country will
not be able to perform his duty, if he would not use every possibility to revive, to the
extent it is possible, our colonial empire”, – stated the leader of conservatives in his
election speeches [5, p. 16].
The task of consolidating of the empire and its strengthening was determined by
him as one of the program principles of the Conservative Party. The slogans of “national
unity” and “unity of the empire” within the meaning of Disraeli are complementary.
Charges of liberals in trying deliberately to destroy the empire were merely a
polemical technique on the duel of parties. But this is not a reason to underestimate the
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role of B. Disraeli in conducting and justification of expansionist policy. The practice of
his government was an aggressive policy in the Middle East crisis of 1877–1878, capture
of Cyprus, war with Zulus and the annexation of the Transvaal, capture of Fiji, war with
Afghanistan. This is only a partial list of attempts to expand the empire.
It is worth to note that Disraeli was the first statesman in England who clearly
formulated the thesis that in the new balance of forces on the world stage Britain’s
foreign policy can not be expansionary. He created the idea of forming centralized and
strong militarily empire. In January 1878, he said: “We know that when we talk about
British interests, we mean material British interests, including interests that are the
source of wealth of my country” [1, p. 74].
Thus, B. Disraeli advocated the intensification of colonial policy and purposeful
propaganda of expansionist ideas in British society. As official leader of the
Conservative Party, he declared one of its program principles the revitalization of
colonial policy. Therefore, B. Disraeli can be considered as one of the founders of a new
stage of British colonial expansion.
After the death of B. Disraeli (1881) the leader of conservatives became Arthur
Robert Cecil, Marquess of Salisbury, who played a major role in the division of Africa.
In his many speeches was clear motive of protection of British business and capital in an
increasingly competitive, protectionist, struggle for monopoly exploitation. Salisbury has
repeatedly reiterated that the commerce of such great state like Britain can develop only
under the shadow of the empire. He called to be ahead of the other countries on a
number of colonial possessions, although always tried to interpret the aggressive actions
of his country as defensive [13, p. 41].
Liberals’ attitude to the expansionist problem was not as unambiguous as
conservatives’. Overall, liberals were supporters of the empire, as well as their political
opponents. Colonial policy of Liberal Party in 1869–1874, 1880–1885 and 1892–1895
continued the colonial policy of conservatives. Famous slogan “Peace, thrift and reform”
was declarative. Actually expansion in Africa, Asia and other parts of the world did not
stop. The myth about anti-imperialism of liberals established in historiography as a result
of the election campaign of 1879. At that time, W. Gladstone made a cycle of speeches
against the imperial policy of B. Disraeli. He said that the reckless policy depletes
resources of the country, pushes internal problems into the background. Moreover, such
a policy leads to increasing of authoritarianism, limiting of democracy in the country,
when the Parliament is put before a particular fact and regime of personal power is
strengthening [9, p. 91]. But in these speeches there is no hint on condemnation of the
principle of colonial conquest. Gladstone liked to say that he is for empire, but against
imperialism, i.e. against colonial expansion [9, p. 92]. We believe that the leader of
liberals denied only a few steps of the leader of conservatives because of tactical but not
fundamental positions, giving only moral evidences against aggressive plans. Under
certain change of circumstances he could make a turn on 180°, throwing away all moral
principles. Thus, while being in opposition, he condemned the annexation of the
Transvaal, but when he had got the power, he refused to return independence to this
territory.
Liberals liked to speculate about civilizing mission in the colonies: England
distributes the ideals of liberty on those territories, takes care of colonial peoples as they
are children etc. This theoretical justification of the expansion enabled liberals to oppose
their “humane” policy against “selfish and foolish” policy of conservatives. Liberals
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initiated the activity of privileged companies, explaining that the government could not
stop irreversible trend of British businesses to operate in countries where there is no
civilization.
Famous is a phrase of W. Gladstone from the article “The Mission of England”,
which was published in the journal “The Nineteenth Century” in September 1878. He
said that “the feeling of empire is inherent in every Englishman. If there are exceptions,
they are similar to those who were born blind. This is part of our heritage that is born and
dies with us. This feeling is woven into all our habits, in ways of conducting of public
affairs. There is a desire of Englishmen to expand the Empire. Both parties agree that
England has a great mission in the world” [12, p. 270]. So, the dispute between the
parties was limited to the question who could better rule the empire.
At the end of the 19th century was formed a group of “imperialist liberals”, which
was led by Archibald Philip Rosebery. They tried to adapt the political credo of the
liberal party to the new conditions. They saw the way out of the crisis and the path to the
revival of the party through “the mastering of the new spirit of the empire”, which
covered the nation [13, p. 43]. From the start of his career A. Rosebery condemned the
policy of B. Disraeli, seeing it as despotism and a threat to British democracy. But
already in 1881, he adopted the thesis of the need for British colonial policy. In
Rosebery’s speeches on imperial issues, there always was a motive of pride for the
achievement of the Anglo-Saxon race. According to him, the mission of the empire is to
rule the world in the name of Good [13, p. 141].
Already in 1893, A. Rosebery spoke quite frankly for the expansion of the empire.
“They say”, he said, “that our empire is large enough and does not require further
expansion. It could be really so if the world was elastic, but unfortunately it is not...” He
urged the British to think not only about what they need at the moment but also what
they would need in the future [7, p. 65].
The imperialist liberals explained the expansionist policy of England by the fact
that the expansion of the empire is an inevitable thing and is a result of the initiative of
the other European states, and therefore has a defensive character. From these positions
they approached to the division of Africa, considering it an irreversible process.
The imperialist liberals justified the expansionist policy of the British ruling circles
by the slogans of peace. Rosebery argued that the British Empire creates peace, means
peace and is aimed at peace [7, p. 65].
In 1895 A. Rosebery formulated the following principles of reasonable liberal
imperialism: “First, preservation of the empire; secondly, opening of the new lands for
emigration; thirdly, suppression of the slave trade; fourthly, development of the
missionary movement; fifthly, development of trade” [6, p. 9]. Here real and fictitious
reasons for the expansion are mixed. The latter can include the fight against the slave
trade. In a speech delivered in May 1899, Rosebery called the imperial spirit a great
patriotism [6, p. 10].
The blurry borders between liberals and conservatives in the issues of expansion are
convincingly demonstrated by the career of Joseph Chamberlain. He started as a liberal
and a radical from the opposition to Disraeli’s policy, but in 1895 he assumed the post of
the Secretary of State for the Colonies in the government of conservatives and was more
enthusiastis on issues of expansion than many of his counterparts. He became one of the
most famous apologists for the idea of creating a mighty colonial empire. “He
triumphantly and confidently leads England on the way of imperialism,” wrote B. Bulow
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about him [4, p. 189]. As a main motive for active imperial policy, Chamberlain put
forward the protection of English entrepreneurship and capital in the face of increased
competition of foreign states and protectionism. In his opinion, the United Kingdom was
obliged to outperform other countries in colonial expansion: “I believe that the British
race is the greatest of the ruling races that has ever seen the world” [8, p. 92].
J. Chamberlain, defining the colonial policy of England, noted that the
government’s goal is to develop the resources of the colonies, and in this policy one can
see the solution to those great social problems that the British are facing. In his
numerous speeches, he emphasized that the empire and social reforms are not possible
one without other; the proceeds from imperial trade would be directed on the
implementation of projects for increasing of the well-being and material improvement of
the lives of the British [7, p. 66].
His main goal was to create conditions for the development and prosperity of the
imperial race, which meant all the peoples who inhabited the British Empire. “In our
colonial policy,” said J. Chamberlain in December 1896, “as soon as we acquire a new
territory... then we will ensure its development under the care of civilization for its
communication with the world... The empire carries for the population of the conquered
territories safety of life and property, improvement of living conditions. We have
assumed a gigantic task... a great task, a great responsibility, but a high honour” [10,
p. 92].
Thus, both parties shared the idea of a “special mission of the British Empire” and
wanted its strengthening and expanding. The rules of the electoral struggle forced to
criticize the rival, to contrast own position with him. This explains the controversy of the
parties on colonial issues, which did not touch, however, the main foundations of
imperial politics. In 1891, E. Staal noted in this regard: “...British foreign policy little
depends on the change of one political party on another. Its goals remain the same, and
only in the means of their achievement expresses personal talent of the minister” [2,
p. 216].
So, in the last third of the 19th century deliberate and purposeful propaganda of the
imperial values was conducted, the inevitability and expedience of colonial seizures in
order to attract the general public to support the policy of expansion was propagated. In
the centre of English expansionism was the idea of dominance of the Anglo-Saxon race
over all others. For the sake of this great idea, the British had to accept the neglect of the
interests of a person for the sake of the interests of the empire.
The idea of spreading and strengthening of the domination over other regions was
inherent in the ideology of British political parties. Expansionist rhetoric of the
representatives of British political forces influenced on the formation of British colonial
ideology. With help of the supporters of imperialism, a favourable ideological and
political climate, in which politicians felt confident, receiving all the necessary public
support for their expansionist actions was formed. Consequently, the colonialist ideology
undoubtedly strengthened the Great Britain’s desire to conquer new territories.
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УДК 327 (460)
Бурдяк О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ІСПАНІЇ
В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті досліджено особливості внутрішньої та зовнішньої політики Іспанії в
кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Автор доводить, що Іспанія, маючи унікальне
географічне положення, завжди виконувала особливу роль у регулюванні відносин між
різними регіональними силами, а в даний час є ключовим актором в регіоні. Через певні
культурні традиції в зовнішній політиці особливість Іспанії полягає в тому, що вона не
вдається до політичного тиску для вирішення нагальних питань у регіоні, а
використовує політичний діалог між представниками різних культур.
Ключові слова: Іспанія, внутрішня і зовнішня політика, напрями зовнішньої
політики, міграційна політика, іммігранти, Європейський Союз.
Бурдяк Е. В. Особенности внутренней и внешней политики Испании в конце ХХ –
начале ХХІ века.
В статье исследованы особенности внутренней и внешней политики Испании в
конце ХХ – начале ХХІ века. Автор доказывает, что Испания, имея уникальное
географическое положение, всегда выполняла особую роль в регулировании отношений
между различными региональными силами, а в настоящее время является ключевым
актором в регионе. Через определенные культурные традиции во внешней политике
особенность Испании заключается в том, что она не прибегает к политическому
давлению для решения насущных вопросов в регионе, а использует политический диалог
между представителями разных культур.
Ключевые слова: Испания, внутренняя и внешняя политика, направления внешней
политики, миграционная политика, иммигранты, Европейский Союз.
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Burdіak E. V. Peculiarities of internal and foreign policy of Spain at the end of 20th –
beginning of 21th century.
The peculiarities of domestic and foreign policy of Spain at the end of 20th – beginning
of 21th century are researched in the article. The author proves that Spain, due to its unique
geographical position, has always fulfilled a special role in the regulation of relations
between different regional forces, and is currently a key actor in the region. Because of
certain cultural traditions in foreign policy, a peculiarity of Spain consists in not resorting to
political pressure to solve urgent issues in the region, but uses a political dialogue between
representatives of different cultures.
Key words: Spain, internal and external policy, courses of foreign policy, migration
policy, immigrants, the European Union.
Актуальність дослідження. Розглядаючи політичний атлас світу, можна побачити
унікальність положення Іспанії як перехрестя доріг, що поєднує в собі вертикальний і
горизонтальний спосіб взаємодії. До першого належать взаємини Європа – Африка, де
Іспанія виступає як територіальна межа між двома світами: західним – християнським і
східним – мусульманським. Держава першою приймає удар від нестабільності
марокканського режиму, який роздирають національні конфлікти, бідність, відсутність
свобод, що штовхає багатьох африканців до бажання потрапити в Європу через
«іспанські двері». До географічної горизонталі відносяться взаємини Європа –
Середземномор’я. Крім цього, Іспанія – атлантична країна, що підвищує її статус на
геополітичній карті світу як стратегічного об’єкта. Втім, після періоду іспанської
колоніальної могутності і виходу на перший план економічно більш розвинутих Англії
та Франції Іспанія зайняла маргінальне становище в Європі. Як мала периферійна
держава, вона не мала конфронтаційних інтересів з іншими державами, а її зовнішня
політика ґрунтувалася на тезі «Іспанія дружить з усіма і не воює ні з ким».
Мета статті полягає в дослідженні складного періоду розвитку зовнішньої та
внутрішньої політики Іспанії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Останні дослідження і публікації. Проблеми розвитку Іспанії в міжнародних
відносинах, її внутрішньої та міграційної політики представляють інтерес для багатьох
науковців. Серед провідних вітчизняних та зарубіжних науковців-іспаністів –
О. П. Іваницька, С. П. Пожарська, А. А. Красіков, І. Л. Прохоренко, С. М. Хенкін,
Х. К. Перейра, С. Ареналь, А. Віньяс, П. Гонсалес дель Міньо та інші. Особливо слід
вказати на монографію Н. Є. Анікеєвої, присвячену концептуальним основам і
практичному змісту зовнішньої політики Іспанії; впливу внутріполітичних
демократичних перетворень на зовнішню політику держави; співвідношенню
глобальних та регіональних тенденцій у зовнішньополітичній діяльності Мадриду;
ступеню участі Іспанії в загальноєвропейському та середземноморському інтеграційних
об’єднаннях, у військово-політичному співробітництві в межах євроатлантичного
блоку, у політичному діалозі в межах іберо-американського співтовариства тощо [1].
Автор дослідження наголошує, що аналіз основних напрямів політики Іспанії в кінці
ХХ – на початку ХХІ ст. підтверджує, що вони залишаються незмінними. Втім, питома
вага цих напрямів і їх важливість в загальній системі пріоритетів зовнішньої політики
впродовж років зазнають змін під впливом глобалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. З середини XX ст., зважаючи на
абсолютні переваги інших європейських держав, Іспанія не мала можливості виступати
на міжнародній арені як держава в класичному сенсі і прагнула створити собі імідж
«морального престижу». Він ґрунтувався на мультилатералізмі, дипломатії і
націоналізмі, а його риторика ввібрала проблеми підтримки миру, безпеки, боротьби
проти бідності, міжнародного діалогу тощо.
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Нова логіка «холодної війни» – втрата абсолютної автономії державами і
неможливість визначати власну міжнародну позицію (відтепер нейтральним був не той,
хто хотів, а той, кому дозволили США чи СРСР) призвели до того, що Іспанія стала
дуже цінною фігурою на геостратегічній карті, щоб світові лідери дозволили їй вибрати
традиційну політику неприєднання до військових блоків. Тож Іспанія – культурно
західна країна з напіввідкритою економікою і чітко вираженою антикомуністичною
спрямованістю – у 195 р. підписала з США договір про Дружбу і Співпрацю. Договір
дозволив США відкрити військові бази і діяти в їх межах на іспанській території
(Сарагоса, Торрехон-де-Ардоз, Рота і Гандо) в обмін на економічну допомогу для
модернізації війська Іспанії і підтримку США при вступі держави в ООН [2].
Демократизуючи свій політичний устрій та інтегруючись до Європейського
Співтовариства, Іспанія з 1986 р. чітко змінила зовнішню політику на яскраво виражену
«європеїзованість». Крім першочергового завдання розвитку двосторонніх відносин з
ЄС, Іспанія спрямовує зусилля на синхронізацію взаємин із зовнішньою політикою
Співтовариства, діє в демократичних межах, що визначається як політика «цивільної
держави», «civil state» (зазначимо, що в Іспанії «цивільна держава» розуміється як
об’єднання індивідуумів, підпорядкованих системі законів і судовій владі, у
громадянське суспільство. Основним законом цивільної держави є звернення до
системи правосуддя у разі обмеження чи порушення прав громадянина. Права кожного
громадянина цивільної держави захищені законом). Іспанія зайняла пасивну позицію в
системі міжнародних відносин, з відносно невеликою політичною вагою, що
компенсувалося моральним престижем, який дозволив їй виступати посередником у
міжнародному діалозі. Так міжнародна політична маргінальність із слабкості стала
гідністю.
Впродовж багатьох років Іспанія була однією з найуспішніших країн Європи. Зі
вступом в ЄС у 1999 р. відсоткові ставки знизилися до рекордно низького рівня, що
викликало кредитний і будівельний бум, країна стала основним драйвером зростання
регіону. Так, у 2007 р. на Іспанію припадало понад 1/3 нових робочих місць, а приплив
іммігрантів склав 4 млн чол. Тож цілком зрозуміла пильна увага, яку приділяв уряд і
прем’єр-міністр держави міграційній політиці, що найтіснішим чином пов’язана з
національною безпекою (на це вказують події 11 березня 2004 р., коли на залізничних
вокзалах в Мадриді і його передмістях, зокрема в Аточі, були здійснені теракти, в
результаті яких загинуло 192 людини і поранено майже 1500; а також і факт
проживання в Іспанії не менше 600 тис. вихідців з арабських країн). Ці події відбулися
на передодні виборів до парламенту [3].
Уряд Х. М. Аснара спробував знівелювати хвилю політичного страху і безсилого
гніву, що виникла у суспільстві. Виборців переконували, що найбільш реальні автори
злочину – терористи баскської терористичної організації ЕТА. Міністр внутрішніх
справ Іспанії Анхель Асебес заявив журналістам, що їхня провина не викликає сумніву.
Однак версію про причетність до терактів басків з ЕТА спростували вже 13 березня
2004 р.
Розслідування поліції переконливо вказало на те, що організаторами і
безпосередніми виконавцями злочину були марокканські фундаменталісти –
іммігранти, пов’язані з Аль-Каїдою. Вони здійснили теракт як «покарання» іспанців за
активну участь Іспанії в іракському конфлікті. Ще в 2003 р. іспанський прем’єр
Х. М. Аснар, всупереч думці більшості населення країни, активно підтримав
президента США Дж. Буша і британського прем’єра Т. Блера в проведенні військової
операції проти Іраку [4].
Керівництво Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСРП) та інші опозиційні
партії стверджували, що саме проамериканська антинародна політика керівництва
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Народної партії (НП) спровокувала терористів, що кабінет Аснара несе
відповідальність за загибель невинних людей на столичних вокзалах. 12–13 березня на
вулиці іспанських міст вийшли близько 8 млн чол., демонструючи свій протест не лише
проти терору, але й політики правлячої партії, яка своєю беззастережною підтримкою
війни в Іраку призвела до того, що «Аль-Каїда» «помстилася» Іспанії [3].
14 березня 2004 р. на виборчі дільниці прийшла значно інша Іспанія, зовсім не та,
що в обстановці відносної стабільності і спокою готувалася віддати більшість голосів за
кандидатів НП, які обіцяли великому бізнесу ще більш значний економічний ріст, а
простому виборцю – політичну стабільність і соціальний добробут. Адже згідно з
опитуваннями населення, проведеними незадовго до виборів, НП випереджала ІСРП за
популярністю серед виборців на 7–9 % [5]. На виборах голосувала шокована, налякана і
розгублена країна. У голосуванні взяли участь 26 млн чол. (77,2 % зареєстрованих
виборців, тоді як на виборах 2000 р. явка виборців склала 68,7 %). Переконливу
перемогу здобула ІСРП, за яку проголосувало 42,6 %, чи 11 млн чол. За результатами
виборів 43-річний лідер ІСРП Х. Л. Родрігес Сапатеро сформував однопартійний уряд,
за підтримки ще 12 депутатів з регіональних партій. Народна партія перейшла в
категорію провідної опозиційної партії [4].
Втім, драматичні події 11 березня 2004 р. мали продовження. 3 квітня 2004 р. в
Легнесі, місті-супутнику Мадрида, в одному з житлових багатоквартирних будинків
підірвали себе сім ісламських екстремістів, які не побажали здатися загону спецназу і
поліції. Як виявилося пізніше, всі сім терористів належали до терористичної організації
«Марокканська бойова ісламська група» і тривалий час проживали в Іспанії під
виглядом робітників-іммігрантів. Після цих подій всі ЗМІ заглибилися в пошуки
відповідальних за теракти, з’ясування причин та умов, що створили живильне
середовище для зародження та консолідації ісламського тероризму у надрах
іспанського суспільства. Таким чином, у центрі уваги іспанських політиків і
громадської думки виявилася складна і неоднозначна як для Іспанії, так і для Західної
Європи в цілому проблема імміграції. Після пом’якшення імміграційних правил в
1999 р. в Іспанію хлинув потік іммігрантів з країн Магрібу, Латинської Америки,
Центральної Африки. Якщо в 1993 р. в країні було 393 тис. офіційно зареєстрованих
іммігрантів, у 2003 р. – вже 2,5 млн, то в 2006 р. – 4 млн (тобто кожний 11-й житель
Іспанії був іммігрантом) [6].
У 2005 р. уряд Іспанії оголосив загальну амністію для незареєстрованих
іммігрантів, і в лютому-травні у міністерство праці за офіційним дозволом на
перебування в країні звернулися 692 тис. осіб. Іспанська влада задовольнили майже
573 тис. прохань. Більшість серед легалізованих мігрантів були громадянами Еквадору,
Румунії та Марокко [7].
Найбільш тривожна ситуація склалася на Канарських островах і в
північноафриканських містах-анклавах Сеуті та Мелільє. Ці території у 2005 р. не раз
піддавалися справжньому нашестю іммігрантів, коли практично щодня сотні
африканців, жителів внутрішніх областей Марокко, проривали прикордонні пости,
прагнучи проникнути в країни ЄС. Події викликали доволі серйозну гуманітарну кризу:
було багато постраждалих і навіть загиблих. Іспанський уряд виділив на допомогу
цивільній гвардії, яка виконує також функції прикордонної служби, армійські
підрозділи. Наголосимо, що імміграція – давня проблема іспанського уряду. Іспанія, і
зокрема Канарські острови, давно стали одним з основних перевалочних пунктів на
шляху нелегальної імміграції з Африки в Європу. За офіційними даними європейської
статистичної служби Євростат, іспанська держава в 2005 р. зайняла перше місце в ЄС
за кількістю прибулих до неї іммігрантів [8]. Крім того, в цьому ж році в Іспанії було
легалізовано 700 тис. іммігрантів [9].
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Щомісячно кількість іммігрантів до Іспанії зростала. Попри вжиті заходи ситуація,
пов’язана зі зростанням числа нелегальних іммігрантів, що прибували до берегів
Канарських островів з країн Африки у червні 2006 р., продовжувала погіршуватися.
Голова МЗС Іспанії М. А. Моратінос закликав до співпраці в цьому питанні уряди
держав, з яких нелегали відправлялися до Канарських островів. Зокрема, Іспанія
спільно з Марокко розробила низку заходів щодо запобігання і припинення нелегальної
імміграції, що в цілому були успішно оцінені [10]. Слід також зазначити, що в Іспанії,
на відміну від Франції, Німеччини чи інших європейських країн, проживають
іммігранти, які є вихідцями з різних, а не з якоїсь однієї країни. За даними
Національного інституту статистики за 2007 р., більшість іммігрантів (38,75 %) –
вихідці з Латинської Америки, 20,77 % – з ЄС, 15,43 % – з країн Європи, що не входять
до ЄС, 15 % – з Північної Африки, 4 % – з Африки південніше Сахари [11].
З трудовою і соціальною асиміляцією латиноамериканців проблем в уряду Іспанії
багато, але вони не носять гострого характеру. Адже між Іспанією та її колишніми
заокеанськими колоніями в Латинській Америці є багато спільного: мова, релігія,
культура. Значно серйозніші проблеми породжує масова імміграція, в т. ч. нелегальна, з
країн Магрибу, переважно з Марокко. Зареєстрованих вихідців з цієї країни на початку
2004 р. було 376 тис. А за неофіційними даними в країні у травні 2004 р. проживало ще
понад 300 тис. марокканців-нелегалів [6]. Через мовні, релігійні та загальнокультурні
відмінності араби набагато важче, ніж латиноамериканці, адаптуються в іспанському
суспільстві. Більшість з них стають некваліфікованими робітниками. В особливо
важкому становищі знаходяться нелегальні іммігранти, часто зайняті у тіньовій
економіці. Підприємцям вигідніше мати справу саме з офіційно незареєстрованими
працівниками. Араби піддаються дискримінації при прийомі на роботу, при оренді
житла, часто мешкають у саморобних оселях на пустирях і околицях. Все це веде до
озлоблення іммігрантів, вони перетворюються на легку здобич ідеологічних чи
релігійних екстремістів, все більшого поширення серед них отримують
«ізоляціоністські товариства і громади». У свою чергу думка, що іммігрантів стало
«занадто багато», об’єктивно виступає живильним середовищем для формування
ксенофобських настроїв та расизму. Теракти в Мадриді 11 березня 2004 р. лише
посилили апатію до арабів [6].
Крім негативних наслідків терактів, вже в кінці 2008 р. Іспанія відчула на собі
тягар світової фінансової кризи, коли економіка увійшла в рецесію вперше за 15 років.
Серед причин кризи в Іспанії – загальносвітові чинники глобалізації, що торкнулися
практично всіх країн. Це каталізувало поширення кризи з США на інші країни.
Водночас економічна ситуація Іспанії була дуже схожа з ситуацією в США. Держава
зіткнулася з величезною «бульбашкою» на ринку нерухомості, що супроводжувалося
зростанням боргу в приватному секторі [12]. Соціальні вияви кризи вплинули на
зростання числа людей в зоні ризику бідності (25,5 % у 2010 р.). Ця проблема особливо
була актуальною в сільських провінціях, у рибальських районах і малонаселених
регіонах, де доступ до соціальних ресурсів важкий [13].
Підкреслимо, що Іспанія до п’ятого розширення ЄС була найбільшим реципієнтом
Спільноти, але після вступу в ЄС нових 10 країн-членів з ЦСЄ надходження коштів у
державу суттєво зменшилося. Втім, зважаючи на наслідки світової фінансової кризи
для іспанців, ЄС вирішив на подолання труднощів спрямувати в Іспанію в бюджетний
період 2014–2020 рр. 28,596 млрд євро [14]. Варто зазначити, що більше отримає лише
Польща (77,6 млрд євро). Для порівняння можна згадати, що за бюджетний період
2007–2013 рр. Іспанія отримала інвестицій на 31,54 млрд євро, і знову ж вона була
другим найбільшим реципієнтом після Польщі (59,7 млрд євро) [15]. Фінансова
допомога Іспанії буде надходити в різні регіони в наступних обсягах: 2,04 млрд євро
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буде спрямовано на найменш розвинуті регіони, 13,4 млрд євро – в перехідні регіони,
11,1 млрд євро – в найбільш розвинені регіони, 484,1 млн євро – у віддалені і
малонаселені регіони. Для досягнення більшого ефекту від європейської кооперації
буде здійснена фінансова допомога за двома напрямами: на стимулювання кооперації
між країнами виділять 430 млн євро, на кооперацію всередині країни – 187,6 млн євро.
Додаткові відрахування на боротьбу з безробіттям серед молоді складуть 943,5 млн
євро [16].
Політика Згуртування, яку посилено розвиває в останні роки ЄС, досить позитивно
впливає на економіку Іспанії. По-перше, в межах цієї політики в країну надходить
велика кількість інвестицій, які дійсно покращують поточне соціально-економічне
життя в регіонах. По-друге, дослідницькі та аналітичні центри ЄС, що працюють з
Іспанією, виявляють найбільш слабкі і проблемні місця в економіці та соціальній сфері.
Це допомагає виділити основні напрями не лише для подальших інтервенцій ЄС, але і
встановити пріоритети для внутрішньої регіональної політики країни. Прагнення
політики Згуртування скоротити диспропорції всередині Спільноти і допомогти
відстаючим країнам наздогнати лідерів, безперечно, є виграшним для всіх і для Іспанії
зокрема.
Використовуючи ідеалістичну риторику, Іспанія швидко домоглася престижу за
рахунок успішної асиміляції чи нейтралізації ісламського світу з його бідністю і
несправедливістю. Завдяки ідеалістичній концепції цивільної держави в міжнародній
політиці вона мала дві стратегії поведінки, залежно від рівня розвитку суспільства чи
країни, з яким чи якою вела справи.
Зовнішня політика Іспанії традиційно мала чотири напрями: європейський,
атлантичний (США), середземноморський і латиноамериканський. У двох останніх
напрямах Іспанія виступала миротворцем, посередником і співробітником, що діяв
виключно дипломатичними методами, з метою розвитку демократичних процесів у цих
країнах та просування таких спільних цінностей, як захист прав людини, її основних
прав і свобод та рівності. Ці відносини можна охарактеризувати зазвичай як
вертикальні, адже, маючи вже задані установки й орієнтири, Іспанія намагалася, хоч і
шляхом «м’якої сили», сприяти розвитку загальних цінностей у цих регіонах.
Атлантичний і Європейський форуми проходили в горизонтальному напрямі, де
Іспанія, використовуючи своє дипломатично нейтральне положення, виступала як
активний посередник між Атлантикою – Європою і Латинською Америкою –
Середземномор’ям. Тут вона зайняла дещо пасивну позицію [17].
Сфера прямої компетенції Іспанії з підтримання стабільності світоустрою і безпеки
як в межах власних кордонів, так і європейських, обмежується участю у проблемах
Середземномор’я. Нині цей регіон – ще одна «порохова бочка Європи», зважаючи на
латентні чи приховані конфлікти та напругу: Палестина, Кіпр, ісламський
фундаменталізм в Єгипті й Алжирі. У регулюванні конфліктів, що виходять за межі
цього регіону, Іспанія бере участь лише опосередковано. У певних випадках вона надає
свою територію в якості трампліну для висадки і перегрупування сил НАТО.
Є два дестабілізуючі чинники політичної ситуації в цих країнах. Перший полягає в
нагнітанні націоналістичних настроїв, джерелом яких є культурно-етнічні особливості
суспільства поряд з вимогами суверенітету та територіальної незалежності. У разі,
якщо ці рухи спрямовані проти держави, вони можуть поставити під загрозу існуючі
кордони та їх переділ. Якщо ці рухи виходять із самої держави, то вони можуть
спровокувати появу конфлікту низької інтенсивності (наприклад, між країнами
Магрибу за повернення територій в пустелі чи у випадку Західної Сахари). Іншим
чинником, здатним викликати напруження між країнами регіону, є боротьба за
природні ресурси – наприклад, вуглеводень, газ чи воду в Північній Африці. Так,
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напруга між Туреччиною, Сирією та Іраком стала наслідком боротьби за контроль над
водами Тигру й Євфрату. Сюди можна віднести конфлікти між Ізраїлем і арабськими
державами за доступ до водних ресурсів річки Йордан. Втім, названі вище проблеми
Середземноморських держав не несуть прямої загрози іспанській стабільності через
відсутність конфлікту інтересів між Іспанським Королівством та іншими державами
регіону. Виняток становить лише Марокко, яке близьке територіально. Ситуація
полягає в тому, що, з одного боку, Іспанія повинна забезпечити зв’язок і взаємодію між
півостровом та своїми африканськими анклавами Сеутою і Мелільєю разом з іншими
важливими островами (Алусемас, Чафарінас, Велес да ла Гомера). З іншого боку,
Марокко претендує на те, щоб зайняти важливіше місце у контролі за Гібралтарською
протокою, мінімальна ширина якої від іспанського до марокканського берега менше
14 км, тож періодично піднімає питання про територіальну приналежність вказаних
анклавів.
Схожі територіальні домагання переносяться і на морську частину: Марокко, не
визнаючи приналежність анклавів до Іспанії, не визнає і правову морську зону, яка їм
належить. У зв’язку з цим виникає проблема демаркації водних кордонів, яка так само
зачіпає виняткову економічну зону острова Альборан – джерела численних зіткнень
між рибалками і прибережною гвардією обох сторін через відсутність двосторонньої
угоди, що регулює цю проблему. Подібна ситуація існує і з демаркацією лінії між
Канарськими островами і Західною Сахарою, що претендує на незалежність. Це
створює проблему рибальства і розробок з видобутку нафти, які очолюють ТНК
американського, французького, британського, південноафриканського та іспанського
походження [18].
Висновки. Підводячи підсумок, можна сказати, що Іспанії через її унікальне
положення завжди відводилася особлива роль у регулюванні відносин між різними
регіональними силами. Яскраво виражена стратегічно-оборонна функція під час
«холодної війни» після її закінчення була замінена на посередницьку для вирішення
широкого спектру проблем з мусульманським світом, що межує з Європою. Тож,
представляючи т. зв. буферну зону між Європою і країнами по той бік
Середземномор’я, Іспанія в даний час є ключовим актором в регіоні. У зв’язку з
певними культурними традиціями ведення зовнішньої політики особливість Іспанії
полягає в тому, що вона не вдається до політичного тиску для вирішення того чи
іншого питання в регіоні, а використовує політичний діалог між представниками різних
культур. У цьому сенсі сучасна Іспанія, що виникла і розвивалася під сильним впливом
європейської, римської, арабської і єврейської культур, є ідеальним посередником у
розвитку діалогу між ісламським і християнським світами, намагається цивілізовано
вирішувати і міграційні питання.
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ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

УДК 327 – 316.32
Федорчак Т. П.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА АНТИГЛОБАЛІЗМ В УМОВАХ ХВИЛЬ
ВСЕСВІТНЬОЇ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
У статті досліджено процес глобалізації, який веде до утворення єдиної
загальносвітової (глобальної) економічної, політичної, фінансової, торговельної,
інформаційної й інших систем. До безперечних факторів віднесено: зростаючий
взаємозв’язок людей, суспільних інститутів і держав; зростаючий вплив на державну
політику зовнішніх факторів (екологічних, політичних і економічних); формування
єдиних просторів (фінансового, відтворювального, інформаційного, науковотехнологічного), для яких характерні неоднаковість інтенсивності, форм і масштабів
тощо. Міжнародний капітал стимулює і спрямовує вигідні йому процеси у своїх
інтересах.
Ключові слова: глобалізація, антиглобалізм, політична трансформація,
трансформації світової економіки, демократизація, держава, політика, економіка
Федорчак Т. П. Глобализация и антиглобализм в условиях волн всемирной
демократизации.
В статье исследован процесс глобализации, который ведет к образованию единой
общемировой (глобальной) экономической, политической, финансовой, торговой,
информационной и других систем. К несомненным факторам относятся: растущая
взаимосвязь людей, общественных институтов и государств; возрастающее влияние
на государственную политику внешних факторов (экологических, политических и
экономических);
формирования
единых
пространств
(финансового,
воспроизводственного, информационного, научно-технологического), для которых
характерны неодинаковость интенсивности, форм и масштабов и т. д.
Международный капитал стимулирует и направляет выгодные ему процессы в своих
интересах.
Ключевые слова: глобализация, антиглобализм, политическая трансформация,
трансформации мировой экономики, демократизация, государство, политика,
экономика.
Fedorchak T. P. Globalization and anti-globalization in terms of global waves of
democratization.
The article investigates the process of globalization, which leads to the formation of a
single global (global) economic, political, financial, commercial, information and other
systems. The obvious factors are: a growing interaction between people, social institutions
and States; the growing influence on public policy external factors (environmental, political,
and economic); the formation of the common spaces (financial, reproductive, informational,
scientific, technological), which are characterized by the different intensity, forms and
proportions, etc. International capital stimulates and directs beneficial processes to their
advantage.
Key words: globalization, anti-globalization, political transformation, transformation of
the world economy, democratization, state, politics, economy.
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Актуальність дослідження. У середині ХІХ ст. британський філософ, економіст і
політичний діяч Джон Стюарт Мілль в праці «Дух часу» написав, що «найперша
особливість цієї епохи полягає в тому, що вона є перехідною. Людство переросло старі
інститути і старі доктрини, але ще не знайшло нові... В усі інші періоди існування
людства непосвячені довіряють посвяченим. У перехідний період суперечності між
посвяченими знищили їх владу, і непосвячені втратили довіру до них». Те ж можна
сказати про кінець ХХ ст., коли держави ЦСЄ разом стали на шлях демократизації та
ринкових відносин.
Через чверть століття в їхньому розвитку найбільше вражає розмаїтість
досягнутих результатів. У політичній науці при вивченні феномену демократизації
насамперед опираються на дефініцію демократії як форму правління, яка визначається
виходячи з джерел влади уряду чи з цілей, яким уряд служить, чи з процедур його
утворення. У широкому розумінні демократизацію розглядають як перехід від
недемократичних форм правління до демократії (демократичних форм правління). В
умовах глобалізації процес демократизації не в усіх країнах завершується
утвердженням демократії, адже трансформація, шляхом якої впроваджуються
демократичні практики, – не завжди вдалий рух до демократії (розширення форм
політичної
участі,
пріоритету
демократичних
цінностей
та
інтересів
суспільства) [32, с. 7].
Мета статті полягає в дослідженні трансформацій у країнах ЦСЄ, які привели до
формування демократії та її розвитку в глобалізованому світі.
Попередні дослідження і публікації. Американський політолог С. Хантінгтон
писав, що «при визначенні демократії за джерелом влади чи цілями уряду виникають
двозначність і неточність, які створюють серйозні проблеми» [27, с. 16]. Тож
дослідники віддають перевагу процедурним визначенням демократії. Серед
найпопулярніших у світі понять сучасної демократії – поліархія, яку відродив Р. Даль
[9, с. 358]. Це не система влади, що має демократичні ідеали, а правління, яке
достатньою мірою наближається до таких ідеалів. У контексті сучасності це поняття
підкреслює політичний плюралізм і здатність демократичних інститутів забезпечувати
взаємодію та узгодження інтересів індивідів, груп без втрати їх самостійності та
принципової рівності.
Французький соціолог А. Турен зазначив, що оскільки кожне з понять демократії
далеке від всеохоплюючого значення, її варто визначати складніше і реалістичніше – як
вільний вибір правління, що представляє інтереси більшості і поважає фундаментальне
право всіх людей жити у відповідності зі своїми переконаннями й основними
інтересами [23, с. 28]. Такий підхід підтримує політолог Г. Ерме, вказуючи, що
демократія найперше означає реальну можливість для керованих обирати та зміщувати
мирним шляхом і через регулярні проміжки часу тих, хто керує ними [31, с. 15].
Вільний вибір правителів керованими, детермінація політичного вибору за належністю
до соціальних, економічних чи культурних груп, повага до прав людини – саме при
поєднанні, на думку французьких вчених, цих інституційних настанов, морального
індивідуалізму і виникає демократія. Економіст-ліберал із США Л. фон Мізес писав, що
мета індивідуалізму – створення сфери, у якій індивід вільний думати, вибирати і діяти,
не наштовхуючись на обмежуюче втручання держави, громадського апарату
стримування і примусу [17, с. 225].
Виклад основного матеріалу дослідження. Нове XXI ст. чітко визначило у
розвитку людської цивілізації тенденції до зближення країн і народів, створення
єдиного економічного, політичного, інформаційного простору в планетарному
масштабі, інтенсивного обміну знаннями і технологіями. Ці тенденції позначають
терміном «глобалізація».
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В основі поняття «глобалізація» лежить англійске слово «globe» – земна куля, що
підкреслює таку системоутворюючу ознаку, як універсальність, всепланетний характер
означених цим терміном явищ. Одні автори вважають, що термін «глобалізація» у
1983 р. ввів американський дослідник Т. Левіт [29, с. 14], інші дотримуються інакшої
точки зору. Зокрема В. Л. Іноземцев у статті «Глобалізація: ілюзії і реальність» пише,
що «термін «глобалізація», який епізодично вживали з кінця 60-х рр., вперше поставив
у центр концепції у 1981 р. соціолог Дж. Маклін (США) і закликав «зрозуміти
історичний процес посилення глобалізації соціальних відносин та дати йому
пояснення» [11, с. 82]. Дехто вважає, що категорію «глобалізація» ввів професор
Пітсбурзького університету Р. Робертсон, ініціатор теорії глобалізації, і в академічних
дослідженнях термін набув значимості лише в 1980-х рр. У каталозі Бібліотеки
конгресу США ще в 1994 р. було лише 34 назви книг з терміном «глобалізація» і різні
похідні від нього. Р. Робертсон у 1983 р. вжив слово «globality» в назві статті, а в
1992 р. виклав концепцію (ідея цілісності світу, зумовлена поширенням нових
досягнень західної цивілізації) у спеціальній праці [8, с. 50].
Після закінчення «холодної війни» і біполярної системи міжнародних відносин
населення посткомуністичних країн очікувало, що розвинені країни сприятимуть
розвитку означених тенденцій у загальних інтересах людства. Однак «замість ринкових
агентів і громадян окремої країни тепер самі країни виступають такими агентами і
«громадянами», що діють у наднаціональній системі міжнародних економічних і
політичних відносин. Проблеми… розглядаються вже на рівні міждержавних відносин,
а роль «уряду країни» для глобальної соціально-економічної системи виконують
міжнародні організації» [22].
Таке бачення нових реалій, що часто називають «ідеологією глобалізму»,
запропонували США, які претендують на лідерство у світовій спільноті. Своєрідність
ідеології в тому, що вона не враховує історичну специфіку розмаїття світу, традиції і
національні особливості країн, а нав’язує власні моделі і «правила гри». Фінансовоекономічна складова глобалізму поступово переходить у військову, пряме
використання насильства, як у випадку з Іраком та Югославією. США набували цього
статусу поступово, за декілька останніх десятиліть, шляхом вмілої побудови відносин із
«зовнішнім середовищем», оцінки викликів, загроз і перспектив власних національних
інтересів. На думку екс-держсекретаря США Г. Кіссінджера, головною відмінністю
відносин між народами Північної Атлантики від ситуації в інших регіонах світу є те,
що у першому випадку перемогли «вільсонівські ідеали міжнародного порядку, який
базувався на всезагальному визнанні ролі демократичних інститутів і вирішенні всіх
спірних питань шляхом переговорів, а не воєн» [13, с. 10]. Найбільш важливими для
США, вважає він, є Європа, Латинська Америка та країни Азійсько-Тихоокеанського
регіону [13, с. 14].
Реалізація політики США, зокрема європейської, відбувалася в умовах
кардинальної зміни геополітичної ситуації у регіоні. Нова ситуація в Європі у кінці
ХХ ст. вплинула не лише на характер її взаємин з США, а й на всю систему
міжнародних відносин. Розпад СРСР викликав «вакуум сили» у ЦСЄ. Водночас
інтеграційні процеси, осердя яких міститься у західній частині континенту, вийшли на
якісно вищий рівень розвитку, що викликало появу нового центру сили на світовій
арені – ЄС. Важливо й те, що США зберегли свою присутність і вплив на події в
Європі, хоч ідеологічні та військово-стратегічні методи американського залучення часів
«холодної війни» застаріли.
Ці методи ігнорують більшість альтернативних сценаріїв майбутнього, надаючи
перевагу ідеології крайнього індивідуалізму, гонитві за прибутком, обмеженням ролі
держави в економіці. Нові тенденції викликають тривогу і критику серед політиків,
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учених, активістів громадянського суспільства, занепокоєних становленням невидимої
всесвітньої імперії під егідою світової фінансової олігархії, проникненням влади
грошей у науку, освіту і культуру.
Д. М. Гвішіані слушно вказує, що «чи не всі сучасні глобальні хвороби, від
проблем війни і миру і закінчуючи завданнями екологічного управління та боротьби з
нерівномірністю розвитку, пов’язані з різким збільшенням кількості побічних ефектів,
викликаних процесами, що ще вчора видавались внутрішніми, локальними, з
неухильним зростанням кількості й інтенсивності зв’язків, які визначають розвиток
сучасного світу. Міцний фундамент, на якому ґрунтуються окремі стратегії розвитку,
загальносвітова розстановка політичних сил, політичних систем, взаємовідносин людей
з природою, став непевним і крихким, змінюючись під впливом подій, на перший
погляд ніяк не пов’язаних з цими питаннями» [5, с. 165].
Глобалізація, яка з’явилась у другій половині XX ст. в економічній сфері й
одержала в ній найбільший розвиток, до кінця століття вийшла за межі економіки й
стала політичною домінантою світового розвитку. Вона по-різному торкнулася тих чи
інших регіонів світу, вивела одні в центр, інші витіснила на периферію, і цим
започаткувала нові, часом досить жорсткі протиріччя. Через «прозорість» кордонів між
державами змінились попередні уявлення про безпеку, конфлікти й їх вирішення,
співвідношення зовнішньої і внутрішньої політики, дипломатію та інші базові засади
політичного розвитку країн, регіонів і світу. «Більше, – пише І. Рамоне, – немає
однозначної відповіді на питання про головного противника; віднині мова йде про
чудовисько з тисячею облич, яке може набути в будь-який момент вигляду
демографічної бомби, наркоманії, мафії, поширення ядерної зброї, етнічного
фанатизму, СНІДу, вірусу Ебола, організованої злочинності, ісламського інтегризму,
парникового ефекту, спустошення, великих міграційних потоків, радіоактивної хмари
тощо. Все це – загрози планетарного масштабу, які не мають кордонів, поширюються
по всій Землі, і їх не можна перемогти класичною зброєю» [19, с. 14–15].
Вчений США К. Калхун пише, що «не було єдиної теорії глобалізації. Так само, як
не було однієї теорії модернізації. Існували різні теорії, і вони конкурували між собою,
були модними певний час» [12]. Німецький вчений У. Бек вважає, що в тематичному
полі теорій глобалізації повторюється історична контроверза М. Вебера між
переважанням економічних аспектів і теоретичним плюралізмом економічних,
соціальних і культурних начал. «Спроби поставити в центр одну логіку розкривають
центральний вимір глобалізації. Зіставлення (зовнішнє) логік, які виключають одна
одну, приводить до позиції, в якій різні частини логіки конкурують одна з одною» [1,
с. 60]. Саме у взаємодії всіх цих теорій формується «образ плюралістичної соціології
глобалізації» [1, с. 62].
Отже, глобалізація до кінця ХХ ст. вийшла за межі предмета теоретичних
суперечок і політичних дискусій, більше не сприймалась як міф чи риторичний прийом.
Події в Сіетлі (1999 р.), Вашингтоні, Празі і Ніцці (2000 р.), Давосі (2010 і 2011 рр.),
Генуї (2001 р.), де чергові з’їзди очільників глобального світу викликали масові
заворушення, довели, що глобалізація – соціальна реальність, з якою необхідно
рахуватись і водночас можна вести запеклу боротьбу; хоч це досить розмитий образ, в
якому вгадуються наступні риси: історичного періоду (епохи), що настав після
завершення «холодної війни»; технологічної революції з численними соціальними
наслідками; трансформації світової економіки, залежної від анархії фінансових ринків;
посилення транскордонних політичних, економічних, соціальних і культурних зв’язків;
нездатності національних держав упоратися з глобальними проблемами
(демографічними, екологічними, прав людини, поширення ядерної зброї); тріумфу
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системи цінностей США, забезпеченої поєднанням неоліберальної економічної
програми з програмою політичної демократизації тощо.
Водночас у світі виник новий, транснаціональний за своїми масштабами, масовий
протестний рух – антиглобалістів, як називають його учасників (хоч реально вони
виступають не проти глобалізації, а проти ліберального ринкового фундаменталізму).
Формується ідеологія руху – альтерглобалізм, який заперечує право Заходу на
виключну прерогативу конструювання нового світового устрою. Його ідеологи
С. Джордж, Н. Кляйн, М. Хардт, А. Негрі [10; 14; 15; 28] й інші вважають, що сучасна
глобалізація не зміцнює мир, а, навпаки, є каталізатором соціально-політичної напруги
і конфліктів у світі.
Диференціація на багатих і бідних, боротьба за ринки, за доступ до енергетичних
та інших природних ресурсів, інформаційна і культурна експансія Заходу, які народи
сприймають як загрозу для їхньої культурної і цивілізаційної ідентичності, розбурхує
національний і релігійний фундаменталізм, екстремізм, етнічний сепаратизм,
ксенофобію, тероризм. Альтерглобалісти прагнуть знайти і зреалізувати альтернативу
сучасній глобалізації, відстояти інший тип світових відносин. Свідченням цього є
ключові гасла руху: «Світ не товар!», «Інший світ можливий!» тощо. Нині світова
спільнота перебуває на досить відповідальній межі. Від вибору політиків залежить
майбутнє світу в найближчий час. Тож вкрай важливо осмислити соціальну природу і
політичні пріоритети глобалізації, її взаємозв’язку з демократією і демократизацією,
принципи визначення напрямів світового розвитку.
У цьому контексті особливої важливості набуває обговорення проблем
глобалізації серед науковців і фахівців, які підготували багато публікацій по цій
проблемі, аналізують різні її напрями, створили нові дослідницькі центри. Найповніше
різні аспекти глобалізації розкриті у працях Д. Хелда, Е. Макгрю, Д. Гольдблатта,
Дж. Перратона [29], книгах У. Бека [1] і А. І. Уткіна [24].
Відчутної гостроти набувають дебати про глобалізацію, коли йдеться про долю
національних держав. Ніхто не стверджує, що применшення ролі держави покращує її
статус у світі, але за логікою дискурсу виходить, що оптимізм щодо перспектив
економічної глобалізації частіше поєднується з песимістичним поглядом на майбутнє
національної держави. Основною інтенцією тут виступає звуження компетенції
національної держави. Процеси глобалізації торкаються всіх аспектів життя суспільства
і мають безпосередній вплив на політичну сферу країн ЦСЄ. Вплив системний,
взаємопов’язаний і опосередковується процесами, які відбуваються у світі. За багатьма
параметрами рушій процесу – економіка, за якою приховано безліч рішень, прийнятих
політичною владою з метою забезпечити вільний ринок, усунути наявні
перешкоди [18]. Повсякденні прояви глобалізації в країнах ЦСЄ є продуктом
прийнятих політичних рішень на рівні урядів, парламентів держав і міжнародних
організацій – НАТО й ЄС.
Ф. Шміттер пише, що це свідчить про безумовний вплив демократії на виклики
глобалізації і вказує на появу «глобальної», чи «космополітичної демократії». «Якщо
масштаби всього на світі невблаганно і безповоротно зростають, якщо всі виміри
колективного існування – виробництво, відтворення, комунікації, тотожність і влада –
самі собою рухаються у бік планетарного злиття, чому б нам не підняти на той же
рівень (звичайно, поступово) і демократичні інститути? Спроби протистояти цій
динаміці на національному чи регіональному рівні приречені на поразку. Той, хто
першим прийме цю динаміку і заздалегідь підготується до неї, встановивши в себе
відповідні глобальні норми й інститути, очолить наступаюче тисячоліття» [30].
Зниження ролі суверенних держав не веде до появи легітимних, підзвітних
громадянам органів влади на глобальному рівні і свідчить, що сучасні політичні
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процеси – неоднозначні [25]. Сучасний період пов’язаний з небезпекою, що створення
глобальної демократії буде лише прообразом гегемонії незначної кількості
міжнародних суб’єктів. Тож глобалізаційні процеси рішуче впливають на політичне
життя, відображаючи реальні чи створюючи нові чинники економічної, соціальної,
культурної й інших сфер. Повсякденні прояви глобалізації ніби природні і неминучі, і
часто забувається, що вони є результатом політичної діяльності урядів, і
демократичних, і авторитарних. Ступінь демократичності глобалізації залежить від
можливості громадян впливати на ті процеси, які пов’язані з її проявом. Створення
певних політичних інститутів і механізмів взаємодії між ними і громадянами – основа
для функціонування глобальної демократії. Ф. Шміттер пише, що «сучасна політична
демократія – це така система управління, при якій правлячі несуть відповідальність
перед громадянами за свої дії в публічній сфері і впливають на громадян не прямим
шляхом, а через конкуренцію і співробітництво, яке здійснюють обрані представники
громадян» [30]. Залежно від підходів до аналізу проблем політичної глобалізації і
«розмивання» держави західних науковців можна поділити на дві групи – захисників і
скептиків цього процесу. До захисників, які представляють радикальний апологетичний
напрям дослідження глобалізації, входять Дж. Бхагваті [3], Т. Фрідмен [26],
К. Омае [33]. Вони вказують на глобальну еру та її головні риси – глобальний
капіталізм і управління в глобальному масштабі. Т. Фрідмен пише, що система
«холодної війни» старого світу вже замінюється на нову парадигму – глобалізацію. При
цьому слабкішою стає і розпадається міць національних урядів.
Вчені Дж. Розенау [20], Е. Гідденс [7] і Р. Фолк – еволюціоністи – вбачають
історичну безпрецедентність сучасної форми глобалізації, яка вимагає від держав і
суспільств поступової адаптації до взаємозалежного і водночас дуже нестабільного
світу. Вчені вважають, що «прозорість» міждержавних кордонів зробила сучасний світ
взаємозалежним. Саме з цієї причини вчені, особливо прихильники неоліберальної
парадигми, пов’язують глобалізацію із взаємною залежністю, коли, за словами Дж. Ная,
учасники чи події в різних частинах системи впливають одне на одного. Р. Робертсон
визначає процес глобалізації як поняття, що «належить до стиснення світу й
інтенсифікації світової свідомості як єдиного цілого, до конкретної глобальної
взаємозалежності й усвідомлення глобального цілого в XX ст.» [8]. Подібний підхід
спостерігається і в Е. Гідденса, який визначає глобалізацію як інтенсифікацію
всесвітніх соціальних відносин, що пов’язують віддалені одну від одної місцевості так,
що те, що відбувається на місцях, формується подіями, які відбуваються за багато миль
звідси, і навпаки – це «процес нерівного розвитку, який одночасно розчленовує і
координує». Але якщо Е. Гідденс наполягає на тому, що глобалізація – це наслідок
модернізації, а модерн – продукт розвитку Заходу, то Р. Робертсон вважає, що
глобалізація не є формою вестернізації, адже незахідні цивілізації і суспільства теж є
учасниками процесу глобалізації.
«З погляду інституційного розвитку, – пише Е. Гідденс, – для модерніті головне
значення мають два особливі організаційні комплекси: національна держава і діюче
капіталістичне виробництво. Вони кореняться у специфічних рисах європейської історії
і мають мало аналогій у попередніх періодах чи в інших культурних контекстах. Якщо
вони, в тісному зв’язку один з одним, до цього часу поширювались по всьому світу, то
найперше завдяки їх могутності. Ніякі інші традиційні суспільні форми не можуть
протистояти їй, зберігаючи ізольованість від глобальних тенденцій. Чи є модерніті
виключно західним феноменом щодо способу життя, розвитку якого сприяють ці дві
великі перетворюючі сили? Відповідь на це питання повинна бути
ствердною» [6, с. 119].
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На відміну від апологетів глобалізації міжнародних відносин, скептики не лише не
визнають її благотворність, але й неминучість реалізації. Серед них виділяються
П. Херст, Дж. Томпсон, Г.-П. Мартін, X. Шуманн [16], П. Б’юкенен [4] та ін. Так, Г.П. Мартін і X. Шуманн вказують, що глобалізація, об’єднуючи світ, водночас і руйнує
його. Управлінці інвестиційних фондів і транснаціональних корпорацій з капіталом у
мільярди доларів, ніби анархісти XXI ст., паралізують національні держави. При цьому
політики ведуть дерегулювання, спираючись на фінансову і промислову еліту. Так
з’являються чергові програми жорсткої економії і масові звільнення. Бразилія, де багаті
живуть в окремих районах, а більшість бореться за існування, стає всесвітньою
моделлю.
Проблема глобалізму й антиглобалізму також є предметом гострих дискусій
вчених інших суспільних наук, підходи й оцінки яких суттєво різняться між собою.
Філософія глобалізму представлена в роботі низкою теоретичних концепцій: «світсистемним» підходом І. Валлерстайна, моделлю «відкритого суспільства» К. Поппера,
геополітичним варіантом глобалізації З. Бжезинського, «торговельним ладом»
Ж. Атталі,
концепцією
«кінця
історії»
Ф. Фукуями.
Системний
опис
антиглобалістського руху далекий від завершення, а розвиток вимагає осмислення
теорії цього соціально-політичного феномену.
Ідеологи-теоретики антиглобалізму є й активними учасниками різних акцій руху.
Найвідоміші з них – Л. Ларуш, С. Жижек, К. Агітон, А. Каллінікос, С. Джордж, X. Бей,
М. Хардт, А. Негрі, Н. Кляйн, Н. Хомський, С. Хоум. Серед критиків глобалізму варто
виділити лауреата Нобелівської премії Дж. Ю. Стігліца. У 1997–2001 рр. він як
головний економіст і віце-президент Всесвітнього банку добре знав реальні дії
Міжнародного валютного фонду (МВФ) і переконався, що вони зазвичай
контрпродуктивні. У своїй книзі «Глобалізація: тривожні тенденції» він аналізував
діяльність МВФ – важливого міжнародного інституту – і зробив висновок, що
«ринковий фундаменталізм» як теоретична основа дій МВФ давно застарів щодо
досягнень сучасної економічної науки; запропонував внести зміни у діяльність
міжнародних інститутів і закликав до «глобалізації з людським обличчям» [21].
Дж. Стігліц писав, що «глобалізація і впровадження ринкової економіки не дали
очікуваних результатів у Росії й більшості країн, економіки яких здійснюють перехід
від комуністичних до ринкових принципів. Захід запевняв ці країни, що нова
економічна система принесе їм безпрецедентне процвітання. Втім, вона принесла
безпрецедентні злидні: у багатьох відношеннях для більшості населення ринкова
економіка затьмарила найгірші пророцтва комуністичних вождів» [22, с. 30].
Підвищений інтерес до цієї проблеми серед вчених пов’язаний ще й з тим, що
поняття «глобалізація» міцно ввійшло у науковий обіг, у лексикон політиків,
економістів, громадських діячів. Причому сприйняття глобалізації вражає своєю
амплітудою – від захоплення щодо швидкості перебігу даного процесу і його впливу на
життєдіяльність світової спільноти до передбачень, що глобалізація, зрештою, призведе
до небачених конфліктів і катастрофи. Для одних вчених глобалізація – об’єктивне і
природне явище, що відображає рівень розвитку сучасної цивілізації. Для інших
глобалізація – форма надімперіалізму, механізм нового переділу світу, інструмент для
нав’язування іншим країнам і народам західних неоліберальних цінностей. Втім,
глобалізація – проблема, яка викликає гострі суперечки, що торкаються інтересів
мільярдів людей, дає нові надії чи породжує нові загрози і ризики [2].
Висновки. Таким чином, вважаємо, що глобалізація становить процес, який веде
до утворення єдиної загальносвітової (глобальної) економічної, політичної, фінансової,
торговельної, інформаційної й інших систем. До безперечних факторів відносять:
зростаючий взаємозв’язок людей, суспільних інститутів і держав; зростаючий вплив на
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державну політику зовнішніх факторів (екологічних, політичних і економічних);
формування єдиних просторів (фінансового, відтворювального, інформаційного,
науково-технологічного), для яких характерні неоднаковість інтенсивності, форм і
масштабів тощо.
Сучасна глобалізація набула небаченої раніше масштабності перетворень, які
охопили всю планету, все людство, вплинула на зародження та результати докорінних
соціальних змін у посткомуністичних країнах. Вона не була запланована і організована
якимось диспозиційним центром. Глобалізація не є наслідком будь-яких навмисних дій,
рішень держав, наддержавних організацій. Це передусім результат об’єктивної,
нескоординованої активності безлічі економічних, політичних, ідеологічних тощо
суб’єктів різного масштабу. Її процеси розгортаються на різних рівнях, охоплюючи всі
сторони життя суспільств на всіх континентах, виводячи людство, з безліччю
драматичних проблем, на нову, більш високу і сприятливу для нього орбіту.
Міжнародний капітал стимулює і спрямовує вигідні йому процеси у своїх інтересах.
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УДК 323.212(477)
Ротар Н. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗІВ МИНУЛОГО
У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
ДРУКОВАНИМИ ЗМІ УКРАЇНИ
Здійснений аналіз використання друкованими ЗМІ України образів минулого у
процесі формування громадянської ідентичності дозволяє стверджувати, що всі типи
видань – офіційні, аналітичні, масові та бізнес-видання – позиціонують Голодомор
1932–1933 рр. як маркер громадянської консолідації та ідентифікації; позиціонування
Голодомору як спільного для всіх українців минулого дозволило здійснити консолідацію
його смислового наповнення в інформаційному просторі друкованих медіа; незважаючи
на офіційне заперечення Голодомору як геноциду українців, яке так само
транслювалося друкованими ЗМІ, позиція мас-медіа у період 2010–2014 рр. позначена
чітким виокремленням суті «Ми» (українці) та «Вони» (сталінізм, радянське, СРСР).
Саме це дозволяє стверджувати, що спільне минуле, яке зазнає однакової
інтерпретації на сторінках друкованих ЗМІ, може стати базисом для ствердження
та інструментального використання громадянських ідентичностей в Україні.
Ключові слова: громадянська ідентичність, політика пам’яті, друковані ЗМІ
України, маркери ідентифікації, смисли образів політичного минулого.
Ротар Н. Ю. Использование образов прошлого в формировании гражданской
идентичности печатными СМИ Украины.
Проведенный анализ использования печатными СМИ Украины образов прошлого в
процессе формирования гражданской идентичности позволяет утверждать, что все
типы изданий – официальные, аналитические, массовые и бизнес-издания –
позиционируют Голодомор 1932–1933 гг. в качестве маркера гражданской
консолидации и идентификации; позиционирование Голодомора как общего для всех
украинцев прошлого позволило осуществить консолидацию его смыслового наполнения
в информационном пространстве печатных медиа; несмотря на официальное
отрицание Голодомора как геноцида украинцев, которое так же транслировалось
печатными СМИ, позиция СМИ в период 2010–2014 гг. обозначена четким выделением
сути «Мы» (украинцы) и «Они» (сталинизм, советское, СССР). Именно это позволяет
утверждать, что общее прошлое, которое одинаково интерпретируется на
страницах печатных СМИ, может стать базисом для утверждения и
инструментального использования гражданских идентичностей в Украине.
Ключевые слова: гражданская идентичность, политика памяти, печатные СМИ
Украины, маркеры идентификации, смыслы образов политического прошлого.
Rotar N. Y. The use of images of the past in shaping of civic identity in print media in
Ukraine.
The analysis of the use of images of the past in print media in Ukraine in the formation
of civic identity suggests that all types of publications – formal, analytical, mass and business
publications – are positioning the Holodomor of 1932–1933 as a marker for identification
and civilian consolidation; positioning of the Holodomor as common past for all Ukrainians
allowed to make a consolidation of its meaning in the information space of the print media;
despite the official denial of the Holodomor as genocide of Ukrainians, which was also
broadcasted in print media, the position of the media in the 2010–2014 was indicated by a
clear separation of «We» (Ukrainians) and «They» (Stalinism, Soviet, Soviet Union). This is
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what allows us to assert that the common past, which is interpreted in the same way by print
media, can become the basis for approval and instrumental use of civic identities in Ukraine.
Key words: civic identity, politics of memory, print media of Ukraine, identification
markers, meanings of political past.
В інформаційну епоху конструювання смислів дискурсивна природа
громадянської ідентичності стає особливо помітною, тому принципової актуальності
набуває дослідження ЗМІ як суб’єкта ідентифікаційного процесу, особливо в частині
визначення смислів громадянської ідентичності, що продукуються та поширюються
друкованими ЗМІ України. Фундаментом громадянської ідентичності та механізмом,
що запобігає перетворенню історії на інструмент досягнення політичних цілей будьяким суб’єктом політичного процесу, до певної міри можна вважати історичні наративи
колективної пам’яті. Тривалий час українські політики були стурбовані осмисленням
історичного минулого України рівно настільки, наскільки його інтерпретація та
репрезентація дозволяли примножувати ситуативну електоральну підтримку чи
наближувати визначені політичні цілі. Неувага до свого історичного минулого,
нездатність до компромісів у пошуках консенсусу щодо образів минулого, які однаково
позитивно сприймалися б усім населенням України, до певної міри стали провокуючим
фактором для можливості анексії Криму та фактичної війни на сході України.
Можливість використання образів минулого у самоствердженні держави в системі
міжнародних відносин та у процесах формування громадянської ідентичності як
фактора внутрішньої стабільності є незаперечним фактом. Адже історія є не тільки
минулим, вона є достатньо актуальним механізмом, що працює у творенні сучасності та
програмуванні майбутнього. З цього приводу естонська дослідниця М. Малксо
наголошує, що всі сучасні держави прагнуть укріпити «власне самосприйняття та
власний образ в системі міжнародних відносин, одночасно домагаючись підтримки
своїх [національних] наративів «конституюючим Іншим» [1]. У цьому процесі для
держави надзвичайно важливим є образ власного історичного минулого, що
генерується політикою пам’яті – «тим перехрестям, де стикаються політика
ідентичності та політика безпеки» та поширюються системою суспільних комунікацій,
зокрема і друкованими ЗМІ.
На тлі відсутності в українському суспільстві консенсусу щодо цілісного образу
історичного минулого та функціональної присутності численних варіантів інтерпретації
ключових моментів історії України, для визначення особливостей використання образів
минулого у формуванні громадянської ідентичності друкованими ЗМІ України нами
було обрано тему Голодомору в Україні 1932–1933 рр. На нашу думку, саме ця
проблема, яка насичена не тільки політичними, а насамперед людськими, ціннісними у
вітальному сенсі вимірами, може бути визначена маркером громадянської ідентифікації
та громадянських ідентичностей українців. Метою даного дослідження є визначення
смислових конструкцій, за допомогою яких здійснюється опис та символізація
Голодомору як національної пам’яті друкованими ЗМІ України; характеру
використання інституціоналізованих та неінституціоналізованих форм пам’яті про
Голодомор, особливостей функціонування образу Голодомору як образу минулого в
політичному процесі.
Структура інформаційного масиву, що став основою дослідження процесу
смислового наповнення громадянських ідентичностей у ЗМІ, представлена сукупністю
чотирьох груп ЗМІ, які різняться між собою тематичною спрямованістю та цільовою
аудиторією: по-перше, це офіційні видання («Голос України», «Урядовий кур’єр»); подруге, аналітичні друковані ЗМІ («Дзеркало тижня»); по-третє, масові видання з
суспільно-політичним компонентом («День»); по-четверте, бізнес-видання («Фокус»,
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«Репортер», «Кореспондент»). Основним методом, який використовувався для
дослідницької роботи з інформаційним масивом, що хронологічно охоплює 2010–
2014 рр., став критичний дискурс-аналіз. Загальне знайомство з визначеним
інформаційним масивом дозволило встановити, що змістовна насиченість дискурсу
громадянської ідентичності бізнес-видань України («Фокус», «Репортер»,
«Кореспондент») суттєво відрізняється на рівні друкованого видання та електронної
версії сайту. Так, на сторінках друкованих версій бізнес-видань питання громадянської
ідентичності не актуалізуються, а епізодичні згадування не конструюють смислів
громадянської ідентичності. Натомість сайти цього типу видань достатньо активно
оперують смислами громадянської ідентичності (до прикладу, за пошуковим запитом
«громадянська ідентичність» на сайті Кореспондент.net знаходимо 1354 результати
пошуку). Виходячи з мети дослідження, яка орієнтує на визначення ролі саме
друкованих ЗМІ у конструюванні смислів громадянської ідентичності, матеріали
бізнес-видань використовуватимуться як певний контекст.
Вперше офіційні вшанування пам’яті жертв Голодомору відбулися в 1993 р. за
указом Президента Л. Кравчука, з 1998 р. в країні відзначають День пам’яті жертв
Голодомору. 15 липня 2004 р. другий Президент України Л. Кучма підписав указ про
щорічне відзначення в останню суботу листопада Дня пам’яті жертв голодоморів і
політичних репресій, а в 2006 р. Верховна Рада України визнала голодомор 1932–
1933 рр. геноцидом українського народу. На міжнародному рівні тема Голодомору
1932–1933 рр. була актуалізована набагато раніше, і на сьогодні його визнали
геноцидом 23 держави світу. За даними соціологічних опитувань, 67 % українців
визнають Голодомор геноцидом, що дозволяє визначати його як подію, яка «об’єднує
людей, бо протягом років Незалежності поступово відкривалася правда» [2]. Вивчення
матеріалів різних груп друкованих ЗМІ України засвідчило, що ця тема української
історії упродовж 2010–2014 рр. була постійно присутня на шпальтах періодичних
видань. Особливістю її висвітлення є те, що (1) в усіх без винятку визначених групах
періодичних видань – офіційних, аналітичних, суспільно-політичних та бізнесвиданнях – тональність інформації про Голодомор має мінімально дискусійний
проукраїнський характер (за поодинокими виключеннями, які будуть проаналізовані
нижче); (2) незважаючи на те, що президентський указ стосується щорічного
відзначення в останню суботу листопада Дня пам’яті жертв голодоморів і політичних
репресій, на сторінках друкованих ЗМІ зустрічаємо тільки два повідомлення про голод
початку 1920-х рр. («Віддаючи данину пам’яті загиблим у той страшний час, варто
згадати і про голод початку 1920-х років, який за масштабами та наслідками був також
жахливим» [3]) та голод 1946–1947 рр. («Голод тричі переслідував українців – у 1921–
1922, 1932–1933 і 1946–1947 роках, кілька поколінь поспіль пройшли найжорстокіші
випробування» [4]). На нашу думку, саме наголошуючи та об’єднуючи факти голоду
1921–1922 рр., який охопив переважно південні регіони України, Голодомору 1932–
1933 рр., найстрашнішого, який охопив більшість території «Великої України», та
голоду 1946–1947 рр., що ширився територіями Північної Буковини та Бесарабії, можна
досягти консолідації українського суспільства та актуалізувати громадянські
ідентичності як спільну в смисловому відношенні ідентичність для всієї території
України.
Аналізуючи символічне звернення до Голодомору 1932–1933 рр. як образу
минулого у формуванні громадянської ідентичності друкованими ЗМІ України,
насамперед звернемося до тих смислових конструкцій, за допомогою яких
здійснюється опис та символізація Голодомору. Голодомор 1932–1933 рр. однозначно
оцінюється друкованими ЗМІ як одна «з найтрагічніших сторінок української історії»,
«геноцид української нації» [5], «духовне та фізичне нищення» [6], одна «з
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найстрашніших трагедій XX століття й водночас один із найжахливіших злочинів,
скоєних радянським режимом» [3], «наймасштабніша і найжахливіша трагедія нашого
народу в минулому столітті» [7], про яку мають пам’ятати українці та не забувати
«вшановувати пам’ять мільйонів, які загинули від голоду» [8], йдеться як про
«навмисну, сплановану партійними діячами, детально обмірковану політику грабежу і
знищення селян» [9].
Незважаючи на те, що «жахливий Голодомор» [10] «для більшості з нас – страшне
і часом незрозуміле минуле» [11], українські друковані медіа зробили чимало в справі
пояснення того, про що за радянських часів «дорослі розмовляли потай» [12]. Навіть
попри заяви В. Януковича про те, що Голодомор не можна вважати геноцидом, а
відповідний закон може зазнати змін, усі, у тому числі і офіційні друковані ЗМІ
(можливо не так чітко і розгорнуто, як інші типи видань), не відходили від смислового
наповнення Голодомору саме як геноциду українського народу. На нашу думку, це є
одним з проявів формування в Україні колективної пам’яті, що визначається нами як
джерело громадянської ідентичності.
Голодомор як символ геноциду українців у ХХ ст. на сторінках друкованих ЗМІ
представлений і в сфері раціонально-дискурсивної площини. Зокрема, можна
виокремити два ракурси Голодомору, які унаочнюють політичні причини
організованого голоду в Україні у 1932–1933 рр. По-перше, це ліквідація українців «як
національної спільноти» [13], яка вкладалася в сталінську національну політику, в якій
Голодомор «був елементом тієї ж «української політики» партії більшовиків, що й злет
і падіння «українізації», репресії проти української інтелігенції» [14]. «Дзеркало
тижня», на сторінках якого найчастіше зустрічаємо розуміння Голодомору як свідомої
національної політики сталінського режиму, публікує позицію Рафаеля Лемкіна, який
наголошує, що «доки Україна зберігає свою національну єдність, доки її народ
продовжує думати про себе як про українців і домагається незалежності, доти вона
становить серйозну загрозу для самої суті совєтизму» [15]. Отже, національна
ідентичність 1930-х рр. в контексті ідеї незалежності України була джерелом
формування громадянської ідентичності. По-друге, це розуміння Голодомору як
сталінської політики, яка ставила «за мету ліквідацію українського селянства як
головного носія української ідентичності», «станового хребта української нації» [16],
що мало «покласти край існуванню українців як окремої національної групи зі своїми
традиціями, культурою, спільними уявленнями про майбутнє» [13].
Отже, визначення саме таких двох ракурсів смислового конструювання
Голодомору друкованими ЗМІ України дозволяє створити символічну дистанцію між
Ми (українці) та Вони (сталінський режим, радянська влада, СРСР). Навіть поширення
ЗМІ дискусійних тверджень («…знищення українців у довоєнні роки відбувалося не за
національною, а за класовою ознакою – знищувалося й «розпорошувалося» заможне
українське селянство» [17]; «Голодомор справді був геноцидом – він поки що не
знищений у свідомості нації [А чому треба знищувати національну пам’ять?]»[18]) не
заперечує цієї символічної дистанції, яка для утвердження громадянської ідентичності в
Україні має наповнюватися як історичними дослідженнями (історичне знання), так і
поширенням їх результатів, зокрема і засобами друкованих ЗМІ (елементи соціальної
пам’яті).
Важливим елементом формування смислової конструкції Голодомору в ЗМІ
України є шерег історичних подій, подібних за змістом та наслідками. Найчастіше
смислові паралелі проводяться з Голокостом, який визнаний геноцидом більшістю
держав світу («…Безансон пише про схожість і різницю між комунізмом та нацизмом,
між єврейським Голокостом і Голодомором. Дехто боїться таких порівнянь» [15];
«Саме ретельна організація екзекуції надала українському голодному терору характеру
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геноциду – другого в нашому столітті після вірменського; третім став геноцид
єврейський» [19]; «…впродовж останніх п’яти років багато говорилося і про
Голодомор, і про Голокост» [20]), але часом Голодомор вписується тільки в контекст
української історії («А ми хочемо сфокусувати згадку українців про Батурин, Крути,
Голодомор» [21]; «Легко згадувати найжахливіші моменти своєї історії, адже їх так
багато. Кріпосне право, революція, Голодомор, репресії, Велика Вітчизняна війна,
Йосип Сталін, Адольф Гітлер, ГУЛАГ і всі пов’язані з ними жахи» [22]).
Ще одним аспектом актуалізації Голодомору як елементу національної пам’яті є
фокусування медійного дискурсу на його політичних функціях. Найважливішою
функцією знання про Голодомор, яке позиціонується на сторінках друкованих ЗМІ, є
функція громадянської ідентифікації (функція об’єднання громадян України у єдину
спільноту). Але варто наголосити, що ця функція розкривається не за допомогою
редакційних матеріалів, підготовлених журналістами видань, а шляхом звернення до
оцінок Голодомору: (1) представниками політичних партій («Заступник голови фракції
«Свобода» Андрій Мохник висловив міркування, що загальнолюдські цінності можуть
об’єднати політичні сили і суспільство. Він нагадав, що цього року в Україні
відзначатимуть річницю Голодомору 1933 року» [23]); (2) науковцями («Пам’ять про
Голодомор, яка активно відроджувалася в діаспорі у 1950–1980-х, стала важливим
елементом єднання українців, завадила їх остаточному розчиненню в еміграційному
морі» [13]; «…хоч як це парадоксально, Голодомор не тільки знищував українську
націю. Він її й творив» [13]); експертами («…є історичні події і герої, такі як
Голодомор або Тарас Шевченко, які більше об’єднують, ніж розділяють українців»
[24]). Проте об’єднавчі функції Голодомору як спільної для всього українського
суспільства трагедії, що актуалізує загальнолюдські цінності, сприймалися не всіма
політиками, насамперед членами Партії регіонів. Так, друкуючи інтерв’ю з Г. Герман,
редакція «Дзеркала тижня» залишає нетипову для видання позицію, сформульовану
політиком: «Наші попередники намагалися сконсолідувати суспільство навколо
національної ідеї, вибудуваної на трагедіях українського народу. Не вийшло, тому що
саме по собі знання про Голодомор чи сталінські репресії ще не означає, що
суспільство, а не лише його окремі члени, готове екстраполювати ці підходи на всю
українську історію» [25]. Наведена цитата вказує на приписування Голодомору функції
роз’єднання українського суспільства, однак Голодомор як факт української історії був
типовим для східних регіонів України, які Г. Герман визначає як такі, що неготові
сприймати свою історію. Для громадянської ідентичності це означає, що національна
пам’ять українців щодо Голодомору має бути зорієнтована не на протиставлення себе
Іншому (сталінському режиму, радянській владі, СРСР), а на ототожнення з ним. Події
на Майдані у Києві кінця 2013 – початку 2014 рр. заперечили безперспективність
«сконсолідувати суспільство навколо національної ідеї, вибудуваної на трагедіях
українського народу» [25], адже на ньому «разом зібралися українці з різних куточків
України. Довгими морозними ночами ми спілкуємося, дізнаємося багато цікавого одне
про одного. Наприклад, львів’янам цікаво слухати про голодомор, а миколаївцям,
донеччанам – про УПА. … І це найкраще патріотичне і громадянське виховання для
молоді» [26]. Зрозуміло, що будь-яке суспільство у періоди гострих політичних криз
актуалізує минуле, що до певної міри є ознакою кризи національної ідентичності та
неостаточно сформованої громадянської ідентичності. Проте звернення до історичного
минулого, актуалізація історичної пам’яті є джерелом подолання кризи.
Інформація про Голодомор, надрукована на шпальтах ЗМІ України, поряд з
функцією громадянської ідентифікації виконує функцію референтного минулого
(«Свого часу нас навіть Голодомор не зламав, а це був пекельний інструмент
поневолення. А нині людей сварять між собою, немов живемо останній день» [27];
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«Голодомор зробив українські села у запорізькому степу абсолютно консервативними у
своїх політичних уподобаннях [28]), яка орієнтує на необхідність консолідації
українського суспільства, та функцію поглиблення символічної дистанції, сформованої
смислами Голодомору («Голодомор, запланований у Кремлі, викошує мільйон за
мільйоном. Навіть українців на Кубані – нашій етнічній території – торкнулася кістлява
рука голоду... Яких ще доказів «братньої любові» бракує тим, хто досі наївно тужить за
радянським минулим» [29]). Отже, образ Голодомору як елементу національної пам’яті,
що поширюється друкованими ЗМІ, потенційно може виконувати роль елементу
національної ментальної матриці, за допомогою якої відбувається осучаснення та
відтворення інформації про історичне минуле в процесі формування громадянських
ідентичностей.
Цей потенціал найбільш повно розвинений на рівні форм пам’яті про Голодомор,
які є особливим механізмом формування громадянських ідентичностей. Порівняно з
інформацією про смисли та символи Голодомору, що розміщується на сторінках
друкованих ЗМІ, обсяг інформації про форми пам’яті про Голодомор може бути
визначений як домінуючий. Найбільш поширеними формами пам’яті, про які
інформується українське суспільство, є, по-перше, людська (народна) пам’ять, яка
відображена у родинних історіях та народному фольклорі («Великий Голод не оминув
жодної української родини. … Відходять у вічність останні свідки страшної трагедії
українського народу. Розпитайте своїх рідних, сусідів, що вони пам’ятають про
Голодомор. Ця правда потрібна нам усім!» [30]; «…я звертаюся до вас із проханням
вписати прізвище моєї матері до Книги пам’яті жертв Голодомору. Палажка
Кіндратіївна Склярук померла від голоду навесні 1933 року. Мені тоді йшов 10-й рік. Я
разом з нею та батьком Сергієм Григоровичем жили в селі Свинарка Бабанського
району Київської області (нині село Свинарка Уманського району Черкаської області)»
[31]; «Народна творчість про Голодомор 1932–1933 років одна з найменш досліджених.
… видавництво «Український письменник» випустило у 1993 році фольклорну збірку
«Дожилася Україна…». … І цей унікальний матеріал – одне з найправдивіших свідчень
голоду 1933 року» [32]; «Я довго не вірила, що Голодомор був. … Моє переосмислення
історії країни відбулося, коли почула від мами, чому вона народилася в місті Стрий
Львівської області. Виявилося, що мамина бабуся на початку 1930-х тікала з
Харківщини на Західну Україну разом із дітьми, аби врятувати малих від голоду» [33]).
По-друге, виставки документів, які традиційно приурочені до Дня пам’яті жертв
Голодомору («У Державному архіві Сумської області відкрилася документальна
виставка «Голодомор 1932–1933 років в Україні: скорботний біль і пам’ятка живим»
[34]; «21 листопада 2013 року у Верховній Раді України відбулося відкриття виставки
«Вбивство голодом – геноцид», присвяченої 80-м роковинам Голодомору 1932–
1933 рр.» [35]; «Державний архів Житомирської області відкрив виставку оригіналів
архівних документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932–1933 рр.» [36]).
Попри безсумнівну важливість організації таких виставок, символічний потенціал
Голодомору як чинника громадянського об’єднання українців міг би
використовуватися більш активно завдяки поширенню друкованими ЗМІ інформації
про постійно діючі виставки чи музейні експозиції, у яких відображена історична
пам’ять про Голодомор. Однак читач, послуговуючись інформацією друкованих ЗМІ,
зрозуміє, що музейні експозиції про Голодомор – це або аматорська справа («Ці
дослідження лягли в основу планшетної виставки «Голодомор. Херсонський літопис»,
із якою Ірина Казимирівна їздить по школах обласного центру й сільських районів.
Вона не втомлюється це робити, бо вважає: молодь повинна з перших уст знати, хто й
чому прирік їхніх дідів і бабусь на муки» [37]), або суспільно неважлива
(«Парадоксально, але навіть голодомор у нашому краї, який належить до найбільш
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постраждалих, не виділено ні емоційно, ні документально. Якісь два мішки, коса,
вишиванка та рушник із вишитим словом «мама» аж ніяк не відображають трагізму
того періоду» [38]). У даному випадку швидше варто вести мову не про небажання
друкованих ЗМІ поширювати інформацію про діяльність музеїв України у царині
збереження та популяризації пам’яті про Голодомор, а про звужені комунікативні
можливості музеїв, що перешкоджають синхронізації смислів про Голодомор як
спільну для всіх українців трагедію у часовому, предметному та соціальному вимірах.
По-третє, наукові та науково-популярні дослідження Голодомору як геноциду («У
Національному університеті «Києво-Могилянська академія» днями презентували
науково-популярну книгу «По той бік себе: соціально-психологічні і культурні
наслідки Голодомору та сталінських репресій» [39]; «Вже 17-й рік група готує
видавничу серію «Польща та Україна в 30–40-х роках ХХ століття. Невідомі документи
спеціальних служб». Том сьомий нашої серії вийшов у 2008 році і мав назву
«Голодомор в Україні 1932–1933». Передмову до нього написали президенти Віктор
Ющенко і Лех Качинський» [40]; «Про Голодомор уже написано чимало – понад 20
тисяч назв. Видані збірки архівних документів, публіцистика і художні твори» [41];
видання «інтерактивного демографічного проекту «Атлас Голодомору», який був
створений фахівцями Українського наукового інституту Гарвардського університету й
Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАНУ, за активної
підтримки Фонду катедр українознавства у США» [42; 43]; «У документальному
виданні «У жорнах голодоморів. Хроніки» дніпропетровського журналіста, краєзнавця
та письменника Бориса Матющенка йдеться про війну більшовиків з українським
селом» [44]; «Презентація нових видань про велику трагедію українського народу –
Голодомор-геноцид 1932–1933 років – відбулася в Білозірській сільській бібліотеці
Черкаського району» [45]).
По-четверте, офіційні церемонії вшанування жертв Голодомору. Найбільш
поширений каркас подання інформації більшістю друкованих ЗМІ мав таку форму:
«Заходи з ушанування жертв Голодомору 1932–1933 років відбулися у столиці за участі
керівництва держави: Президента Віктора Януковича, його попередників – Леоніда
Кравчука, Леоніда Кучми, Віктора Ющенка, Прем’єр-міністра Миколи Азарова, Голови
Верховної Ради Володимира Рибака. Глава держави очолив скорботну ходу вздовж
центральної алеї Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в
Україні». А потім урядовці разом із представниками громадськості встановили
символічні композиції з колосків пшениці та квітів до скульптури «Гірка пам’ять
дитинства» [46; 47]. Сам факт одночасної присутності на офіційній церемонії всіх
президентів України вказує на те, що саме трагедія Голодомору має потужний
об’єднуючий потенціал, оскільки будь-яка ідентичність заснована на пам’яті та
спогадах про минуле.
По-п’яте, символічне запалення Свічі пам’яті (вперше акція відбулася в 2003 р.).
ЗМІ називають Свічу пам’яті «зворушливим символом шани» [48] жертв Голодомору,
«скорботною акцією» [49], що символізує пам’ять по загиблих та ненароджених [47; 51;
52]. Проте свіча як центральний символ Голодомору після 2010 р. (року приходу до
влади В. Януковича) поступово втрачає вагу в структурі інформації про символічну
політику. Відбувається нейтралізація цього символу, що відповідно позначається на
характері інформації про Свічу пам’яті: якщо до 2011 р. у більшості ЗМІ анонсувалися
акції «Запали свічку!», то з 2011 р. інформація подається постфактум.
Поряд з активним поширенням інформації про різноманітні форми пам’яті про
Голодомор, друковані ЗМІ звертаються до висвітлення проблеми інституціоналізації
пам’яті про Голодомор. Серед усіх типів проаналізованих видань тільки «Дзеркало
тижня» аналізує процес інституціоналізації національної пам’яті. Створений 2006 р. як
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урядовий орган, Український інститут національної пам’яті мав стати основним
інституціоналізованим інструментом формування громадянських ідентичностей в
Україні, виконуючи завдання, подібні до діяльності аналогічних структур у Східній
Європі [52]. Проте, як інформує видання, Україна стала єдиною державою на
посткомуністичному просторі, де було створено Інститут національної пам’яті «з
головним завданням вивчити й дати оцінку злочинам комунізму, який… очолив
представник Комуністичної ж партії. Вже через місяць Янукович у рамках так званої
оптимізації влади фактично ліквідував інститут, перетворивши його з органу влади в
науково-дослідну установу при Кабінеті міністрів» [53]. Паралельно В. Янукович в
одному з перших виступів на міжнародному рівні в Парламентській асамблеї Ради
Європи «відмовився від визначення Голодомору як геноциду, назвавши його «спільною
трагедією всіх народів Радянського Союзу» [52]. Отже, «Дзеркало тижня» звертає увагу
читача на те, що незважаючи на зусилля інституту по увічненню пам’яті жертв
Голодомору – створення багатотомної Національної книги пам’яті зі списками загиблих
у 1932–1933 рр., спорудження в центрі Києва меморіалу тощо, – режим В. Януковича
був не зацікавлений у збереженні інституцій, які системно займалися б виробленням
принципів національної символічної політики, спрямованої на ствердження
громадянських ідентичностей. У 2014 р. на шпальтах видання з’являється інформація
про перспективи діяльності УІНП «у царині відновлення історичної пам’яті», які новою
дирекцією пов’язуються з «незалежністю інституту і, відповідно, політики національної
пам’яті», що дотягатиметься «шляхом досягнення балансу між контролем інституту з
боку різних гілок влади та громадянського суспільства» [54].
Отже, проаналізовані вище репрезентації Голодомору в друкованих ЗМІ як образу
історичного минулого України, що створює впізнаваний символ громадянської
ідентичності, дозволяють зробити висновок, що попри неувагу влади до політики
національної пам’яті Голодомор у смисловому сенсі набув в інформаційному просторі
ознак маркера громадянської ідентифікації, створивши символічну дистанцію між Ми
(українці) та Вони (сталінський режим, радянська влада, СРСР). На нашу думку,
зважаючи саме на те, що Голодомор як символ нищення української спільноти
сталінським режимом виконував функцію громадянської консолідації, на сторінках
офіційних видань з’являються публікації, у яких ставиться під сумнів факт
Голодомору («Зараз акція про голодомор іде, ось вони і намагаються все страшніше
подати. А я вважаю, та й тато так каже, бомжували просто тоді, як і зараз, працювати не
хотіли, ось і не було що жерти їм» [55]) та доречність його символізації в суспільнополітичному дискурсі («Бо більшість розрекламованих газет публікують статті про
Голодомор, вбивства та інші жахи й нісенітницю. А ми хочемо знати про те, що
позитивного відбувається в країні, що робиться для того, щоб життя поліпшилося»
[56]). Зауважимо, що наведені приклади не є офіційною редакційною політикою,
джерелом інформації постають дописувачі, що дозволяє припустити, особливо у
другому випадку, що поява цих «думок» була простимульована ззовні. На існування
такої можливості вказує низка фактів, про яку так само згадують друковані ЗМІ:
1. Офіційне заперечення Голодомору як геноциду українського народу українською
владою: «…виступаючи перед депутатами Парламентської асамблеї Ради Європи,
Президент Віктор Янукович сказав, що «визнавати Голодомор як факт геноциду
щодо того чи іншого народу, ми вважаємо, буде неправильно, несправедливо. Це
була трагедія, спільна трагедія держав, що входили до СРСР» [48]; «У квітні 2010
року лідер ПР Віктор Янукович заявив, що не вважає Голодомор 1932–33 років
геноцидом українського народу» [57]; «Янукович у своєму виступі в ПАРЄ під
оплески російської делегації заявив, що «визнавати Голодомор як факт геноциду
якогось народу неправильно і несправедливо. … Єдиним поясненням поведінки
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Януковича є його бажання сподобатися Росії» [53]; «…цей злочин сталінського
режиму кваліфікується як геноцид українського народу, і публічне порушення
його на догоду Кремлю президентом Януковичем, котрий у квітні 2010 року у
Страсбурзі по суті зрікся національної пам’яті» [58].
2. Заперечення Голодомору як геноциду Росією, на яку був зорієнтований режим
В. Януковича: «…ліквідували українські організації за організацію заходів пам’яті
про Голодомор в Україні, за конференцію «Україністика в Росії: історія, стан,
тенденції розвитку». Ліквідували тому, що Кремль не бажає, щоб у Росії були
українські організації, які об’єднували б етнічних українців» [59].
3. Переписування шкільних підручників історії: «У підручнику В. Мисана для 5 класу
зникло формулювання «штучний голодомор». … Немовби цього не було і конче
мусимо «виправляти» історію, щоб створити неагресивний образ нашого
північного сусіда?» [60]; «І ось уже вилучають зі шкільної програми роман про
Голодомор» [61]. Свого часу Е. Сміт, міркуючи над питанням про те, чому всі
політичні режими спонукають молодь вивчати історію, дійшов до важливого
висновку: «Не для того, щоб розуміти своє суспільство та як воно змінюється, а
для того, щоб прийняти це суспільство як своє, пишатися ним та стати хорошим
громадянином США чи Іспанії, чи Гондурасу, чи Іраку. … Історія як форма
натхнення та як ідеологія вбирає в себе здатність ставати самовиправдовувальним
міфом» [62, р. 53]. Отже, обмежене, позбавлене символічного наповнення
вивчення Голодомору в шкільному курсі історії звужує простір громадянської
консолідації та перешкоджає створенню антирадянського національного наративу.
Отже, здійснений аналіз використання друкованими ЗМІ України образів
минулого у процесі формування громадянської ідентичності, дозволяє стверджувати,
що (1) всі типи проаналізованих видань – офіційні, аналітичні, масові та бізнесвидання – позиціонують Голодомор 1932–1933 рр. як маркер громадянської
консолідації та ідентифікації; (2) позиціонування Голодомору як спільного для всіх
українців минулого дозволило здійснити консолідацію його смислового наповнення в
інформаційному просторі друкованих медіа; (3) навіть незважаючи на офіційне
заперечення Голодомору як геноциду українців, яке так само транслювалося
друкованими ЗМІ, їх позиція у період 2010–2014 рр. позначена чітким виокремленням
суті Ми (українці) та Вони (сталінізм, радянське, СРСР). Саме це дозволяє
стверджувати, що спільне минуле, яке зазнає однакової інтерпретації на сторінках
друкованих ЗМІ, може стати базисом для ствердження та інструментального
використання громадянських ідентичностей в Україні.
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УДК 81’272(477)
Савойська С. В.
ДИСКУСІЯ НАВКОЛО МОВНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОБЛЕМ
ТА МОВНОЇ ПОЛІТИКИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Акцентується увага на обговоренні мовно-політичних проблем та мовної
політики, яка упродовж усіх років незалежності проводилася у сучасній Україні
несистемно і непослідовно. З’ясовано, що мовна політика, ідеї та ідеологія мешканцям
регіонів нав’язувалися тією чи іншою політичною силою. Свідченням цього є велика
кількість статей, які дискутуються на сторінках газет і журналів. Дискусії на ці та
інші мовно-політичні теми мають місце на конференціях, «круглих столах», семінарах,
на основі яких формуються звернення, листи та ін., які спрямовуються до перших осіб
держави із тим, аби вирішити ту чи іншу проблему, яка є важливою для поширення
української мови на Півдні і Сході країни, збереження російської мови, яка начебто
утискається в сучасній Україні і забороняється національно-демократичними
політичними силами, які мешканцям Криму нав’язують українізацію, національну
культуру, єдність українського суспільства, взаєморозуміння у середовищі політиків,
збереження незалежності та соборності Української держави.
Ключові слова: дискусія, мовно-політичні проблеми, обговорення, мовна політика,
конференція, круглий стіл, семінар, звернення, лист.
Савойская С. В. Дискуссия о языковых политических проблемах и языковой
политике в современной Украине.
Акцентируется внимание на обсуждении языковых политических проблем и
языковой политике, которая на протяжении всех лет независимости Украины
проводится несистемно и непоследовательно. Сосредотачивается внимание на том,
что языковая политика, идеи и идеология навязываются жителям регионов той или
иной политической силой. Свидетельством этого является большое количество
статей, которые дискутируются на страницах газет и журналов. Дискуссии на эти и
другие языковые политические темы имеют место на конференциях, «круглых
столах», семинарах, на основе которых формируются обращения, письма и др.,
которые направляются первым лицам государства с тем, чтобы решить ту или иную
проблему, которая является важной, чтобы расширить использование украинского
языка на Юге и Востоке страны, сберечь русский язык, который будто бы
притесняется в современной Украине и запрещается национально-демократическими
политическими силами, которые навязывают украинизацию русскоязычному
населению Крыма, национальную культуру, единство украинского народа,
взаимопонимание среди политиков, независимость и сохранение соборности и
независимости Украинского государства.
Ключевые слова: дискуссия, языковые политические проблемы, обсуждение,
языковая политика, конференция, «круглый стол», семинар, обращение, письмо.
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Savoyska S. V. Discussion about language and political issues, language policy in
contemporary Ukraine.
The article focuses on the discussion about language and political issues and language
policy, which carried out haphazardly and inconsistently by authorities during all years of
independence of Ukraine. The attention is focused on the fact that the language policy, ideas
and ideology of the inhabitants of the regions were imposed by this or that political force.
Evidence of this fact is large number of articles that are discussed on the pages of newspapers
and magazines. Discussions on these and other language and political issues are on the
conferences, «round tables», seminars.
Language and political issues and activities of the language policy are widely debated in
the press, electronic media, letters, requests and appeals, during which it was repeatedly
noted that despite the fact that in the first half of the 1990s in the field of language policy
were certain achievements, but in general there were a lot of problems that are associated
with the establishment of Ukrainian language as the language of interethnic communication
and understanding, in many fields of social and political life, uniting and unifying factors,
with the strengthening of the state unity, protection of linguistic, political, information and
communication spaces from foreign language and cultural expansion, discrimination on
linguistic ground, the language development of those communities which were threatened
with extinction.
There is negative attitude towards Ukrainization policy of some pro-Russian officials.
Derusification must be started, according to many Russian scientists, from the capital, but
there many officials to this time do not recognize the Ukrainian language and use it only in
the exercise of state powers. Really, right are scientists, including A. Pogrebnoy, nobody in
Ukraine does not protect Russian language, because it is not from anyone to defend. In the
independent Ukraine it is widely used that meets specific proportion of ethnic Russians in the
population of the country. Pro-Russian policy, as notice scientists defending Russian to
Ukrainian, which in some areas of modern Ukraine is in a state discriminated minority
language over time lost its quality and value.
Key words: discussion, language and political issues, discussion, language policy,
conference, «round table», seminar, appeal, letter.
На конференціях, «круглих столах», семінарах, на шпальтах газет, сторінках
журналів тощо обговорюються, по суті, дві мовно-політичні проблеми – збереження
статусу-кво для російської мови у сучасній Україні, а також поширення української
мови в усіх регіонах країни та сферах суспільно-політичного життя українського
суспільства. Усе інше обговорюється у контексті цих мовно-політичних проблем.
Активну участь у цьому беруть журналісти, політики, науковці та ін., зокрема,
О. Бандура, І. Дзюба, М. Жулинський, А. Клименко, Р. Корж, Б. Олійник, В. Підгора,
А. Погрібний, М. Скорський, В. Старостін та ін. За їхніми висновками, мовно-політичні
проблеми та мовна політика розкололи політиків і громадян. Одні із них називають
етнічних росіян державостворюючою нацією та намагаються довести важливість
російської мови для українського суспільства і держави у цілому. Щоб довести свою
правоту, вони звинувачують своїх опонентів в етноциді, геноциді, у неповазі до
російськомовних громадян, права яких у сучасній Україні начебто порушуються, що, за
висновками обговорень, може призвести
до знищення держави. Захисники
російськомовності, зокрема В. Колесніченко, наводять факти, які свідчать, що за роки
незалежності Верховна Рада схвалила 43 закони, які дають можливість знищити
російську мову в усіх галузях життя, зокрема в освітній, де за останні три роки
російськомовних шкіл зменшилося на 16 тис. У цьому вони звинувачують українську
владу, зокрема й колишнього міністра освіти І. Вакарчука, який, як намагаються
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довести проросійськи налаштовані політики, вимагав від ректорів ВНЗ подати у
Міністерство освіти і науки перелік предметів, котрі викладаються російською мовою,
та пояснити причини таких дій. Замість того, щоб крім російської вивчити ще й
державну мову, поборники російськомовності звинувачують українську владу у тому,
що випускники російськомовних навчальних закладів змушені покидати країну та
вступати до тих ВНЗ, які знаходяться у Росії. Утім, проросійськи налаштованих
політиків непокоїть рішення Нацради про збільшення долі телеефіру українською
мовою до 80 %, що, по-суті, відповідає відсотку (77,8 %) етнічних українців. Щоб
захиститися від дискримінації та насильницької українізації, що вони називають
порушенням культурних прав російськомовних громадян, обласні, районні і міські ради
південного і східного регіонів країни ухвалили програми про підтримку розвитку
російської мови [15].
Дискусії, які присвячуються мовно-політичним проблемам, стосуються, як
вважають учасники конференції «Українська мова: стан і перспективи», що у 1999 р.
відбулася у Національному університеті імені Т. Шевченка, чужомовних запозичень,
які загрожують перетворити українську мову у мішанину англійської і російської мов.
Учасники конференції засуджують українсько-російський суржик, який активно
впроваджується на телебаченні і радіоканалах, чим принижується й знецінюється
українська літературна мова. Учасників конференції обурює: що нові газети, радіо і
телестудії висміюють все українське, нав’язують українській молоді чужих кумирів,
чинять інформаційний і мовний тиск; російщення українців, яке продовжує підривати
основи Української держави; демонстрація працівниками електронних ЗМІ
національної меншовартості, які під впливом співбесідника переходять на російську
мову, та ін. Враховуючи вищезазначене, учасники конференції звернулися до віцепрем’єра уряду України В. Семиноженка із такими вимогами і пропозиціями:
«припинити у ЗМІ дискредитацію українців та їх мови; виконувати усі норми чинного
законодавства стосовно використання української мови в електронних ЗМІ; розробити
чітку систему адміністративних заходів і штрафних санкцій щодо недержавних ЗМІ» [2,
с. 1].
Зокрема, просвітяни стверджують, що стан функціонування української мови в
усіх сферах суспільно-політичного життя у сучасній Україні не набув поступального і
системного розвитку. Ця проблема широко обговорювалася учасниками «круглого
столу», що відбувся 27 червня 2001 р. у м. Києві на тему «Конституційні засади
державності української мови». Учасники цього заходу зробили висновки, що
впровадження української мови як державної лише частково торкнулося освіти,
радіомовлення, а українською мовою користуються лише деякі посадові особи, про що
свідчить мізерна питома вага українськомовної преси і книги, які, на думку І. Ющука,
на 80 % мають бути українськими [18, с. 4], підготовка спеціалістів російською мовою,
порушення прав українців на отримання інформації та навчання рідною мовою у
східному і південному регіонах держави. Учасники цього заходу дійшли висновку, що
за таких обставин Україна не зможе стати авторитетною у світі та справді Українською
державою, якщо вона не буде сприяти розвитку україномовної преси, книгодрукування;
не ухвалить новий закон «Про українську мову в Україні», не засудить керівників усіх
рівнів, які нехтують державною мовою, а також чинять відвертий опір впровадженню
української мови в усі сфери життя країни. Щоб припинити російщення українців у
подальшому та перевести навчальний процес у ВНЗ на державну мову, необхідні, як
вважають учасники «круглого столу», зусилля української влади і громадськості, які
підтримають створення українських навчальних закладів у Донецьку та в АР Крим,
сприятимуть функціонуванню комп’ютерної мережі українською мовою та ін. [12, с. 4].
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Мовно-політичні проблеми дискутувалися й у Верховній Раді України на
парламентських слуханнях, що відбулися 12 березня 2003 р., учасники яких відзначили,
що українська мова не набула належного поширення в усіх сферах суспільнополітичного життя держави. Щоб не допустити спекуляцій на мовному ґрунті,
політичних конфліктів та зберегти стабільність у державі, учасниками слухань було
запропоновано: створити центральний орган виконавчої влади із питань мовної
політики та консультативно-дорадчу раду, підзвітну Президентові України; заборонити
засновувати в Україні ЗМІ іноземним особам; забезпечити україномовній продукції не
менш як 70 % часу трансляції; не видавати ліцензій тим телеорганізаціям, які
порушують закони, що регулюють питання використання державної мови; запровадити
пільгове оподаткування україномовної продукції; передбачити відповідальність за
порушення законів для посадових осіб, які при виконанні службових обов’язків
використовують як засіб спілкування не державну мову; передбачити у законодавстві
про національні меншини положення про обов’язковість володіння державною мовою;
у структурі Кабінету Міністрів України створити управління із питань мовної політики;
запровадити на телебаченні і радіо передачі про традиції, звичаї і побут українського
народу та ін. [13, с. 7].
Мовно-політична ситуація, що є результатом тривалої війни проти української
мови, ідентичності та державності, яку розпочала Московія після 1654 р. і яка
продовжується нині у формі мовно-культурної експансії, погіршилася, а мовнополітичних проблем стало більше у зв’язку з ухваленням нав’язаної екс-президентом
Л. Кучмою депутатам Верховної Ради закону «Про ратифікацію Європейської хартії
регіональних мов або мов меншин», який замість захисту тих мов, що знаходяться на
межі зникнення, перекреслив, на думку учасників «круглого столу» «Українській мові –
правовий захист», сподівання українців на ліквідацію колоніального статусу, у якому й
понині перебуває українська мова, та побудову в Україні національної держави
українського народу. Учасники цього заходу зазначили, що ухвалений і підписаний
Л. Кучмою закон спрямовано на закріплення переваги в усіх сферах життя російської
мови над державною українською. Він фальсифікує і спотворює дух і букву хартії як
високогуманного документа та не враховує ту мовно-політичну ситуацію, яка склалася
в Україні [16].
Наслідки такого ухвалення розв’язали руки для проросійськи налаштованих
політиків, які почали поширювати російську мову в усіх сферах суспільно-політичного
життя, зокрема в освіті. Вони закривали групи, класи і навчальні заклади з українською
мовою навчання. Зокрема, на скорочення годин для вивчення української мови і
літератури у старших класах, використання на службі недержавної мови звернули увагу
учасники «круглого столу», що відбувся у Національній спілці письменників. Учасники
дискусії наголосили на тому, що для захисту української мови має бути чітка державна
політика, яка має спрямовуватися на те, що кожен держслужбовець повинен володіти і
послуговуватися українською мовою [9, с. 6].
До обговорення мовно-політичних проблем долучилися усі фракції, депутати,
політики і науковці парламентських слухань. На обговорення була запропонована
доповідь відомого вітчизняного вченого, академіка І. Дзюби, який звернув увагу на
глибину зрусифікованості українського суспільства, коли 70 % українців, згідно із
даними перепису населення, назвали українську мову рідною, але у публічному житті
та побуті нею не послуговуються; подальше виродження українського народу;
недостатню присутність української мови у суспільно-політичному житті країни,
витіснення її із наукового життя, військового побуту, засобів масової інформації (ЗМІ),
які «є одними із важливих складових творення мовного простору у державі» [7].
Унаслідок цього, на його переконання, звужується простір спілкування нації. Змінити
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таку ситуацію, на його думку, можна не із допомогою пропаганди та закликів полюбити
українську мову, а змінивши обставини та підходи до виховання культури мовної
поведінки, чим у сучасній Україні, на думку І. Дзюби, не займаються. Лише після
цього, на слушну думку І. Дзюби, «знання української мови, володіння нею стануть
справді необхідними для роботи у сфері обслуговування, ЗМІ, службової і державної
кар’єри» [4].
Проблеми виховання культури обговорювалися також на засіданні «круглого
столу», що відбувся у 2003 р. у Міністерстві культури і мистецтв України. У цьому
заході взяли участь представники творчих спілок, журналісти та інші учасники, які
приділили велику увагу розвитку національної культури, із якою тісно пов’язали
політичну та інші сфери і галузі суспільного життя. Вітчизняні науковці звертають
увагу на те, що між культурою та економікою є прямий взаємозв’язок, який свідчить,
що остання не може успішно розвиватися доти, доки у суспільстві та серед політиків
буде низька культура. Із цього приводу В. Єсипок зазначив, що «економіка запрацює у
сучасній Україні лише тоді, коли потужно запрацює культура, позаяк дуже складно, на
його думку, розбудовувати національну духовність, коли йде така колосальна експансія
чужої культури, унаслідок якої української книги, преси, телебачення, кіно майже
немає». Усе це відбувається, як вважав народний депутат А. Клименко, на тлі
інформаційно-економічного вторгнення російськомовних видань, які дешевші та мають
вищий художний рівень у порівнянні з українським, що роками замовчували державні
службовці або робили вигляд, що такої проблеми не існує [8, с. 4]. За словами
А. Авдієвського, «культура в Україні має працювати на національну ідею та
національну ідеологію, позаяк саме завдяки культурі ми зберегли свою ідентичність і
постали у світі як неповторна та своєрідна держава» [11].
Про мовно-політичні проблеми та бездіяльність високопосадовців у сфері мовної
політики, яка має зосереджуватися на таких пріоритетних напрямах, як приведення
мовного законодавства сучасної України у відповідність із Конституцією України,
рішенням Конституційного Суду, що стосується вимог володіння українською мовою
кандидатами у народні депутати, держслужбовцями, освітянами, науковцями та ін.,
йшлося у листі до перших осіб України – В. Ющенка і Ю. Тимошенко. У листах
наголошувалося, що на чотирнадцятому році незалежності ледве животіє
українськомовна книжка, у школах катастрофічно не вистачає підручників, відсутній
національний кінематограф, радіомовлення, а міське покоління дітей майже не
спілкується українською мовою [17].
На думку учасників «круглого столу», який було організовано в Інституті
Центральної Європи у 2005 р., Україні потрібна справжня мовна політика, з допомогою
якої необхідно створити належну нормативну базу підтримки і пільг для
українськомовних ЗМІ, книговидання, пісенної продукції, кіно, театру тощо. І це не
може бути сферою політичних спекуляцій навколо української, російської та інших
мов, а також ст. 10 Конституції України, де визначальною тезою є державність
української мови [7].
Мовно-політичні проблеми в Україні пов’язані із бездержавністю українського
народу у минулому та перебуванням його під владою іншої мови і культури. Ці
проблеми не втратили своєї актуальності і наразі, як заявив Б. Олійник на
парламентських слуханнях, що відбулися у травні 2003 р. у Верховній Раді, коли
«простір функціонування, тобто життєдіяльності рідного слова помітно
звужується» [10].
Про це свідчать численні дискусії, що відбуваються на сторінках друкованих
засобів масової інформації, які, на думку дописувачів, мають стати єдиним
інформаційним простором, котрий об’єднає націю у єдину спільноту – український
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народ. На сторінках преси дописувачі ставлять безліч запитань, що стосуються захисту
української мови, яка є підґрунтям для розбудови сучасної Української держави
[1, с. 3]; утвердження української мови, переведення наукових журналів на російську
мову, знання української мови, яка була переміщена із села у місто, її багатовікової
боротьби за виживання, а також мовно-політичних протистоянь. На сторінках преси
широко дискутуються міфи, начебто у сучасній Україні забороняється російська мова і
культура та українізуються російськомовні громадяни, що «не сприяє
інтернаціональному розвиткові нації» [14, с. 7].
Як розв’язати ці та інші проблеми, розмірковували депутати на парламентських
слуханнях «Перспективи створення громадського телерадіомовлення в Україні», що
відбулися у Верховній Раді України 13 квітня 2005 р. На слуханнях йшлося про
недофінансування державного телебачення і радіомовлення, небезпеку комерційного
телерадіомовлення для культури нації, яке, на думку М. Жулинського, ігнорує закони
про українську мову і не заважає Росії скидати в інформаційний простір України усе,
що завгодно. Утім, Росія затвердила «Доктрину інформаційної безпеки», згідно із якою
російська мова визначена як «фактор духовного єднання народів багатонаціональної
Росії», яка, на відміну від унітарної України, є федерацією із багатьма національними
автономіями та округами. Попри це, єдиною мовою Росії є російська, яка користується
авторитетом у цій державі.
Водночас Верховна Рада ніяк не наважиться ухвалити закон «Про українську мову
як державну» на реалізацію ст. 10 Конституції України як важливого чинника
консолідації українського суспільства. Утім, суспільне мовлення, на думку
М. Жулинського, необхідне українцям насамперед для того, щоб «захищати й
утверджувати національну культурну ідентичність, зміцнювати суспільну мораль,
підтримувати літературну, мистецьку, наукову творчість, освітню діяльність,
задовольняти культурно-освітні потреби національних меншин та етнічних груп, а
головне – сприяти вільному формуванню поглядів громадян і громадської думки,
надавати громадянам можливість брати участь у громадському житті, реалізовувати
своє право на контроль і суспільну критику» [5, с. 3].
Проблеми
деукраїнізації,
становлення
української
мови,
володіння,
послуговування та утвердження, яка у минулому зазнала тортур від чужоземних
загарбників, а на восьмому році незалежності України загнана у глухий кут
зросійщувачами кучмівського режиму, які, на думку А. Погрібного, захоплювали для
російської мови усе нові і нові плацдарми [6], обговорювали на триденному семінарі,
що відбувся у 1998 р., викладачі і науковці Київського військового гуманітарного
інституту, який готує для країни ідеологічні кадри вищого рівня. Освітяни
обговорювали проблеми, які стосувалися: ігнорування депутатами Верховної Ради,
членами уряду, адміністративними працівниками ст. 10 Конституції України;
зменшення обсягу українського друкованого слова у незалежній Україні, який у 1996 р.
становив 2–3 %; вилучення із законопроекту про середню освіту 7-го пункту, де йшлося
про обов’язкове вивчення державної мови, яка є головною ознакою нації, її культури,
єдності, національної гордості та патріотимзму. На семінарі було ухвалено:
організувати факультативне вивчення державної мови, створити навчально-методичний
кабінет україністики та обладнати його технічними засобами навчання та ін. Незнання
та ігнорування української мови військовими високопосадовцями, а також
антиукраїнські мовні ініціативи провладних політичних сил, які порушують ст. 10
Конституції України про державність української мови, усе частіше порушуються на
сторінках друкованих ЗМІ, які, як вважає І. Ющук, на 80 % мають бути
українськомовними [18, с. 4].
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У листі до екс-президента В. Ющенка йшлося про те, що щоб виправити мовну
ситуацію в українському війську, необхідно українізувати військову освіту на усіх
рівнях, а у Міністерстві оборони створити підрозділ, який спрямовуватиме і
контролюватиме роботу щодо впровадження державної мови. Ці та інші проблеми
піднімали у своєму листі до екс-президента В. Ющенка учасники Всеукраїнських
громадських читань «Українська мова і державність». Вони звинувачували його у
захисті прав тих російськомовних громадян, які принципово не вивчають української
мови; відступництві на користь антиукраїнських сил, в утисках мовного права та
духовних потреб корінної нації українців, торуванні постколоніального шляху розвитку
України, знищенні української мови та ін. [3].
Отже, опираючись на зазначене, варто зробити такі висновки: не зважаючи на те,
що із часу проголошення незалежності пройшло уже 24 роки, дискусії навколо мовних
проблем та мовної політики, яка належним чином у сучасній Україні не проводиться, і
досі не припиняються. Про мовні проблеми, які залишилися, та мовну політику, яка є
несистемною і непослідовною, не говорить лише лінивий. Влада у минулому законом
«Про засади державної мовної політики» розколола українське суспільство на дві
частини – Південь і Схід (Новоросія), з одного боку, Захід і Центр – з іншого.
Теперішня влада вирішила залишити питання мовної політики так, як воно склалося
при минулій владі: Південь і Схід, де регіональною мовою є російська, і надалі
продовжують російщити етнічних українців, Центр є двомовним, а Захід − переважно
одномовним. Виглядає це так: якщо україномовне і російськомовне питання
розколюють українську спільноту, то будемо вивчати англійську мову, яка не
розколює, можливо, вона у недалекому майбутньому буде запроваджена в Україні як
офіційна. Це виглядає, приміром, так, як у багатомовній та багатонаціональній Індії, де
кожний невеликий регіон має власну офіційну мову, бо єдиної для усіх офіційної
(державної) мови в країні не існує, тому у якості офіційної введено англійську мову,
яку знає та якою послуговується еліта цієї країни.
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Малиновський В. Я.
ЗАКОН «ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ» ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ РАД:
НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті здійснено аналіз нового Закону України «Про місцеві вибори».
Наголошено на особливостях вказаного закону, його відмінностях з попереднім
законом, а також суспільно-політичних умовах, котрі вплинули на ці особливості.
Особлива увага зосереджена на новаціях, запроваджених цим законодавчим актом. На
основі проведення виборів 25 жовтня 2015 р. у Волинській області проаналізовані
позитивні та негативні аспекти вказаного закону, що вплинули на виборчий процес.
Ключові слова: місцеві вибори, партії, виборча система, місцева рада, депутат,
кандидат у депутати, виборці.
Малиновский В. Я. Закон «О местных выборах» и его влияние на формирование
местных советов: на примере Волынской области.
В статье проведен анализ нового Закона Украины «О местных выборах».
Отмечены особенности указанного закона, его отличия от предыдущего закона, а
также общественно-политические условия, которые повлияли на эти особенности.
Особое внимание сосредоточено на новациях, введенных этим законодательным
актом. На основе проведения выборов 25 октября 2015 г. в Волынской области
проанализированы положительные и отрицательные аспекты указанного закона,
повлиявшие на избирательный процесс.
Ключевые слова: местные выборы, партии, избирательная система, местный
совет, депутат, кандидат в депутаты, избиратели.
Malynovskiy V. Y. The Low «On Local Elections» and its influence on the formation of
local councils: on example of Volyn region.
The article analyzes the new Law of Ukraine «On Local Elections». The specificity of the
Act, its differences from the previous law, social and political conditions that influenced on
these features are emphasized. Special attention is focused on the innovations introduced this
piece of legislation.
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The article deals with analysis of the local elections on October 25, 2015 in Volyn
region and political conditions in which they were conducted. Positive and negative aspects of
electoral process and their impact on the results of election and, consequently, the formation
of local councils are emphasized. According to the results of elections some socio-political
issues, including political regionalization, are highlighted.
Based on the analysis it is concluded that, despite some shortcomings, the complex
system of determining of the winners of the proportional system, the new Law of Ukraine «On
Local Elections» is a step forward in the evolution of legislation on local elections. Indeed,
thanks to this system, it was possible to upgrade the deputies of local councils, what gives
hope to implement the new forms and methods of activity in local governments, to make the
reform of the decentralization of power and to expand the authority of local governments.
However, it necessary to make some adjustments on those rules, which have demonstrated
their irrelevance, for example, the issue of gender quotas, limiting political advertising and so
on.
Key words: local elections, parties, electoral system, local council, deputy, candidate,
voters.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими завданнями.
Дослідження
механізмів
формування
представницьких
органів
місцевого
самоврядування – каналу реалізації народного суверенітету та основи демократичного
ладу держави та суспільства – є особливо важливим зараз, коли в Україні проходить
реформа децентралізації влади з розширенням повноважень муніципальної влади та
триває робота над внесенням відповідних змін до Конституції України. У цьому зв’язку
наукове дослідження виборчих систем, на основі яких формуються місцеві ради, є
актуальним завданням вітчизняної політичної науки у контексті необхідності
вироблення пропозицій щодо вдосконалення Закону України «Про місцеві вибори».
Аналіз останніх джерел і публікацій. Хоча до теми місцевого виборчого
законодавства періодично зверталися науковці і практики державного будівництва,
однак вона все ще залишається недостатньо дослідженою, а тому, безумовно, потребує
більш серйозної уваги. Зазначеній проблематиці присвячені лише окремі дослідження,
серед яких слід назвати такі [1–3; 5–7; 9].
Невирішена частина загальної проблеми. У контексті вироблення концептуальних
засад формування представницьких органів місцевого та регіонального самоврядування
важливе місце займає дослідження місцевого виборчого законодавства, яке
безпосередньо впливає на якість депутатського корпусу та керівний склад органів
місцевого самоврядування. Однак дослідження Закону України «Про місцеві вибори»
від 14.07.2015 р. № 595 (далі – Закон) та результатів місцевих виборів 25 жовтня 2015 р.
у політичній науці лише започатковується. Саме цій проблемі присвячується стаття.
Метою статті є аналіз основних положень указаного Закону та їх вплив на
формування місцевих рад на сучасному етапі розвитку муніципальної влади в Україні.
Виклад основного матеріалу. За роки Незалежності в Україні були апробовані
основні види виборчих систем від мажоритарної до пропорційної, однак вони так і не
забезпечили адекватного суспільним запитам політичного представництва в органах
місцевого і регіонального самоврядування та професійного, відповідального
депутатського корпусу. Запроваджена Законом України «Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів» від 10 липня 2010 р. № 2487-VІ змішана (мажоритарно-пропорційна)
виборча система щодо виборів до міських, районних та обласних рад була викликана
недосконалістю попередньої пропорційної системи із закритими партійними списками,
що не виправдала суспільних очікувань. Однак і вона не стала кроком уперед у
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розвитку муніципальної влади, про що детальніше у статті автора [8]. Зважаючи на це
та одну з основних вимог Революції Гідності щодо «перезавантаження» органів
місцевого самоврядування, український парламент змушений був вдатися до чергової
зміни місцевого виборчого законодавства. Черговий пошук оптимальної виборчої
системи завершився прийняттям Верховною Радою 14 липня 2015 р. Закону України
«Про місцеві вибори». Зважаючи на те, що він приймався у нестабільній політичній
обстановці, нашвидкоруч, спричинив гарячі дискусії та викликав бурхливу критику з
усіх боків: політиків, політологів, експертів, журналістів, громадськості. Зокрема,
заступник голови Центральної виборчої комісії А. Магера назвав цей закон
«імпортованим з Росії секонд-хендом» і калькою із закону, що застосовувався на
виборах до законодавчих зборів Санкт-Петербурга 2011 р. [4].
Прийняття зазначеного Закону фактично за місяць до початку виборчого процесу
та призначення парламентом 17 липня місцевих виборів на 25 жовтня [15] наклало
додаткові труднощі щодо проведення цих виборів. Найперше це стосувалося
підготовки членів виборчих комісій та роз’яснення основних положень закону
виборцям. Провести якісну роботу з цих питань у короткий термін було практично
неможливо. У результаті значна частина членів виборчих комісій не була належним
чином підготовлена до організації голосування. З іншого боку, непоінформованість
громадян щодо особливостей складної виборчої системи стала однією з причин низької
явки виборців.
На жаль, парламенту не вдалося вирішити ще одну вкрай болючу для вітчизняного
виборчого процесу проблему – обмежити політичну рекламу. Особливості здійснення
передвиборної агітації у формі політичної реклами мали бути визначені змінами до
закону, який встановлює питання реклами [14, c. 24]. Однак Верховна Рада так і не
спромоглася їх прийняти, що зберегло нерівні умови для учасників виборів.
Уперше за весь період Незалежності вибори відбулися не на всій території
держави. Зважаючи на військові дії в Донецькій та Луганській областях та наявність
тимчасово окупованої території Криму, що унеможливлювало забезпечення стандартів
проведення виборів Організації з безпеки і співробітництва в Європі, провести вибори
на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також окремих
територіях Донецької та Луганської областей було неможливим. Це передбачалося п. 4
прикінцевих та перехідних положень Закону [14, c. 24].
Основними новаціями Закону стали такі:
– пропорційна виборча система з відкритими списками щодо виборів до міських,
районних та обласних рад;
– проведення виборів старост;
– мажоритарна система абсолютної більшості виборів міських голів у містах, кількість
виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тис.;
– відновлення інституту самовисування на посади сільських, селищних, міських голів,
кандидатів у мажоритарних округах;
– підвищення виборчого бар’єру до 5 %;
– встановлення ґендерної квоти не менше 30 % представників однієї статі;
– встановлення механізму відкликання депутатів місцевих рад та місцевих голів за
народною ініціативою.
Місцеві вибори 25 жовтня за змістом були продовженням парламентських виборів,
що відбулося роком раніше. Вони стали останніми у виборчому циклі, що розпочався
достроковими виборами Президента України у травні 2014 р. У порівнянні з місцевими
виборами 2010 р., виборчий процес 2015 р. відрізнявся суттєвою обставиною – процеси,
що відбулися на політичній арені країни за останні два роки, значно змінили політичну
палітру країни. Зокрема, політичні партії Партія регіонів, Комуністична партія України,

141

Соціалістична партія України, «Наша Україна», «Фронт Змін», котрі п’ять років тому
сумарно здобули 40 % усіх представницьких мандатів у місцевих радах, у силу різних
обставин узагалі не брали участі в цих виборах. Натомість такі політичні сили як «Блок
Петра Порошенка «Солідарність», «Наш Край», «Опозиційний Блок», Радикальна
партія Олега Ляшка, УКРОП, «Об’єднання «Самопоміч», які зайняли місця у першій
десятці за кількістю здобутих мандатів, уперше змагалися на місцевих виборах.
Ще однією особливістю стали передвиборні ходи провладних політичних сил. Так,
партія «УДАР Віталія Кличка» не ризикнула самостійно йти на вибори і влилася до
БПП «Солідарність». За це лідер цієї політсили В. Кличко став єдиним узгодженим
кандидатом на посаду Київського міського голови, що й забезпечило йому перемогу.
Зважаючи на низький рейтинг, переможець парламентських виборів 2014 р. – партія
«Народний фронт» – за рішенням її лідера А. Яценюка відмовилася брати участь у цих
виборах. Але її представники отримали місця в списках БПП «Солідарність», що
свідчить про відповідну домовленість між Президентом та Прем’єр-міністром щодо
саме такого алгоритму політичний дій: усі невдачі діяльності владної команди
перебирала на себе політична сила А. Яценюка, що певною мірою «очистило» від
негативу пропрезидентську політсилу. Слід зазначити, що цей план спрацював. У
багатьох представницьких органах місцевого самоврядування більшість мандатів
отримала саме пропрезидентська політична сила. Так у радах усіх рівнів БПП
«Солідарність» отримав 8 867 депутатських мандатів (5,65 %), випередивши всі інші
політичні партії [10].
При цьому зазначимо, що вибори мали як позитивні, так і негативні наслідки. До
негативів слід віднести:
1. Уперше в практиці проведення місцевих виборів в Україні Закон не передбачав
подання партіями та кандидатами у депутати передвиборних програм. У результаті
цього при виборі свого кандидата чи політичної сили виборці змушені були
орієнтуватися не на пропоновані місцеві політики, а на інші, менш важливі
чинники, переважно утилітарного характеру.
2. Закон не передбачав публічних виступів кандидатів у депутати за рахунок
бюджетних коштів у ЗМІ, що негативно вплинуло на обізнаність електорату та
його свідомий вибір, адже можливістю виступів на телебаченні та публікаціями в
друкованій пресі скористалися лише платоспроможні кандидати та заможні партії.
Це також поставило кандидатів у нерівні умови.
3. Закон не передбачив розміщення друкованих відомостей про кандидатів у
депутати на виборчих дільницях, що також негативно вплинуло на свідомий вибір
громадян.
4. Незважаючи на те, що відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону представництво осіб однієї
статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних
виборчих округах мало становити не менше 30 % загальної кількості кандидатів у
виборчому списку [14, с. 7], окремі місцеві організації партій не виконали цю
норму закону. Зокрема, у Волинській області це стосується таких політичних
партій: «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Справедливість», «Громадянська
позиція», «Наш край», УКРОП, «Соціалісти», Аграрна партія України, Радикальна
партія Олега Ляшка, Українська Республіканська Партія, Українська Народна
Партія. Відповідно питання дотримання «гендерної квоти» зумовило численні
конфлікти під час реєстрації кандидатів у депутати. Зокрема, посилаючись на
норму Закону, обласна виборча комісія відмовила в реєстрації виборчих списків
кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі до Волинської обласної ради
окремим з цих партій. Так само вчинили й районні виборчі комісії. І лише після
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звернень до суду, який оскаржив рішення щодо відмов у реєстрації кандидатів, ці
партії були допущені до виборів.
Зважаючи на особливості Закону, окремі виборчі округи залишилися без обраних
депутатів, натомість інші представлені двома депутатами. Наприклад, у Луцьку
без представників у міській раді залишилося 13 округів (№ 2, № 9, № 11, № 14,
№ 16, № 24, № 26, № 27, № 29, № 32, № 33, № 35, № 38). Натомість в округах № 1,
№ 4, № 20, № 28, № 39, № 42 обрано відразу по два депутати від різних
політичних сил. Це пов’язано з тим, що кількість кандидатів, які отримають
депутатські мандати, визначається згідно з кількістю голосів, поданих
безпосередньо за конкретного кандидата в окрузі. До рад проходять лише ті
кандидати від партії (що подолала виборчий бар’єр), котрі отримали найбільшу
підтримку у відсотковому значенні у своєму окрузі порівняно зі своїми
однопартійцями в інших округах. Це призвело до того, що окремі кандидати, які
зайняли перше місце у своєму виборчому окрузі, не стали депутатами, адже
отриманий ними відсоток голосів був меншим, ніж у їхніх колег по партії в інших
округах. Натомість окремі кандидати з інших партій, які не перемогли на своїх
округах, отримали депутатські мандати, оскільки набраний ними відсоток голосів
був вищим, ніж в однопартійців з інших округів.
В окремих населених пунктах вибори не відбулися із-за відсутності бажаючих
балотуватися. Зокрема, у селах Четвертня та Криничне Маневицького району
жодна людина не виявила бажання балотуватися на посаду сільського голови.
Ледве вдалося відшукати кандидатів у депутати сільської ради. При цьому
зазначимо, що ця проблема виходить за межі обговорюваного Закону, адже є
наслідком загального стану місцевого самоврядування в Україні.
Зважаючи на виключне право висування кандидатів у депутати до міських,
районних та обласних рад політичними партіями, частина з них не мала
достатнього кадрового ресурсу. Тому для заповнення кандидатських вакансій вони
змушені були проводити набір навіть через Facebook.
Невиправданим, на нашу думку, є гарантоване право кандидата під першим
номером у партійному списку на депутатський мандат у разі подолання цією
партією виборчого бар’єру. Доцільно, якби всі кандидати були поставлені в рівні
умови, а керівники місцевих партійних організацій доводили свої лідерські
компетентності у боротьбі. Такий підхід став би додатковим механізмом
оновлення партійної номенклатури та стимулював внутрішньопартійну
конкуренцію на місцевому рівні.
Порівняно з 2010 р. на 2,2 % спала активність виборців, що загалом становила
46,6 % (від 56,5 % у Тернопільській, до 31,7 % у Донецькій областях). Волинська
область хоча й була однією з найактивніших серед регіонів, однак не стала
винятком у цій тенденції: якщо на попередніх місцевих виборах участь у виборах
взяло 60 % волинян, то у 2015 р. – лише 55,3 % [11].
До позитивів цих виборів можна віднести:
На відміну від виборів 2010 р., на яких у 21 регіоні перемогла Партія регіонів, на
цих виборах жодна політична сила не отримала тотальної переваги. Це є наслідком
суттєвого зменшення використання адміністративного ресурсу та, відповідно,
зростання демократії в Україні.
За результатами цих виборів можна констатувати, що в Україні з’явилися
загальнонаціональні партії, котрі показали рівномірні результати по всій країні:
ВО «Батьківщина», Радикальна партія Олега Ляшка, «Об’єднання «Самопоміч».
Певною мірою до цього переліку можна було б віднести й БПП «Солідарність»,
якби не його залежність від імені Президента України.
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Зник поділ України на дві антагоністичні в політичному плані сторони, котрі
асоціювалися із правобережною і лівобережною частинами держави, що
символізували прихильність до західного та східного векторів розвитку країни.
4. Суттєво зменшилися порушення виборчого законодавства. Позитивну роль у
цьому відіграв Указ Президента України «Про забезпечення проведення
демократичних, чесних і прозорих місцевих виборів 25 жовтня 2015 року» [13], а
також внесені Верховною Радою України у жовтні 2014 р. зміни до ст. 160
«Підкуп виборця, учасника референдуму» Кримінального кодексу, що стосуються
порушень виборчого законодавства всіма учасниками виборчого процесу. Зокрема,
вони відіграли позитивну роль у суттєвому зменшенні практики підкупу виборців,
адже кримінальну відповідальність за підкуп несе не лише кандидат чи його
представник, а й виборець, який прийняв пропозицію, обіцянку неправомірної
винагороди чи її одержав [12].
5. Суттєво зменшився кількісний склад місцевих рад. Зокрема, Волинська обласна
рада з 80 депутатів зменшилася до 64, у містах обласного значення замість 162
депутатів працюватиме 146, але особливе зменшення депутатського корпусу
відбулося у районних радах, в яких замість 832 депутатів у новому скликанні
працюватиме 534. Для прикладу, Горохівська районна рада з 80 депутатів
зменшилася удвічі.
6. Суттєво оновився депутатський корпус місцевих рад. Наприклад, у новому складі
Волинської обласної ради залишилося лише 22 депутати, або 34,3 % минулого
скликання, у Луцькій міській раді – лише вісім депутатів (19 %) шостого
скликання.
Висновки. Незважаючи на окремі недоліки, складну систему визначення
переможців пропорційної системи, новий Закон все ж став кроком уперед в еволюції
місцевого виборчого законодавства. Адже завдяки цій системі вдалося кардинально
оновити депутатський корпус місцевих рад, що вселяє надію на запровадження в
органах місцевого самоврядування сьомого скликання нових форм і методів діяльності,
проведення реформи з децентралізації влади та розширення повноважень місцевого
самоврядування. Разом з тим необхідно внести окремі корективи щодо тих положень,
які показали свою недоцільність (наприклад, гендерна квота), а також зробити
відповідні корективи у системі пропорційного представництва з відкритими
партійними списками.
Саме на ці аспекти мають бути спрямовані подальші наукові розвідки. Ще однією
темою досліджень, що заслуговує на увагу, є політична регіоналізація, котра
актуалізувалася після початку роботи новосформованих місцевих рад.
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УДК 327.39(477.4)“18”
Бортніков В. І.
ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА НА ВОЛИНІ
ЗА ЦАРЮВАННЯ ІМПЕРАТОРА ОЛЕКСАНДРА І
У статті аналізуються проблеми інтеграції західноукраїнських земель до
Російської імперії після поділів Речі Посполитої. Досліджується політика царського
уряду щодо польської шляхти, місцевого українського населення Правобережної
України і, зокрема, Волинської губернії.
Ключові слова: Російська імперія, Правобережна Україна, Волинська губернія,
польська шляхта, русифікація, державне управління.
Бортников В. И. Политика российского самодержавия на Волыни в период
царствования императора Александра І.
В статье анализируются проблемы интеграции западноукраинских земель в
Российскую империю после разделов Речи Посполитой. Исследуется политика
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царского правительства по отношению к польской шляхте, местному украинскому
населению Правобережной Украины и в частности Волынской губернии.
Ключевые слова: Российская империя, Правобережная Украина, Волынская
губерния, польская шляхта, русификация, государственное управление.
Bortnikov V. I. The policy of the Russian autocracy in Volyn during the reign of the
emperor Alexander I.
The problems of integration of Western Ukrainian lands into the Russian Empire after
the dividing of the Polish-Lithuanian Commonwealth are analyzed in the article. The policy of
Alexander I in relation to the Polish nobility, local population of the Right-Bank Ukraine in
general and Volyn government, in particular, is investigated. The difference of his reign from
the governing of the empire during the reign of Paul I has been followed. The specifics of the
government policy towards Poles and Polish traditions, which was in the attempt to reconcile
the imperial unification of the former «Eastern Borderlands» of the Polish-Lithuanian
Commonwealth governing with the recognition of their regional peculiarities and historical
identity has been shown. It is specified, that the internal policy of Alexander I had been
largely influenced by such international factor as the threat from France led by Napoleon. In
this context the examples of actions of the Russian government aimed on the termination of
the uncontrolled crossing of the Empire’s borders and facts of the national treason are
shown. Considerable attention is paid to the policy of the government in the field of
education, in particular via the activity of such influential Russian officials of the Polish
origin as Adam Chartoryiskij and Tadeush Chac’kyj. It is with their efforts Volyn turned out
into the center of Polish culture, in particular via the development of the Kremenec’
gymnasium.
The author draws conclusion about the illegality of the simplified representations as to
the policy of the tsarist authorities as to the Borderlands including Volyn as monolinear,
which worked only on the power methods: in fact, this policy was much more flexible and
responsive to the socio-national identity of the region. At the same time, it was provided to the
task of building of the centralized imperial power with all its historical limitations.
Key words: Russian empire, Right-Bank Ukraine, Volyn government, Polish nobility,
russification, state administration.
Після другого (1793 р.) і третього (1795 р.) поділів Речі Посполитої відбувався
поступовий, але неухильний процес інтеграції західних земель до Російської імперії:
йшли пошуки і відпрацьовувалися правові норми і механізми влади та управління,
адекватні місцевим умовам, оскільки на переконання уряду модель управління, яка
діяла в центральних російських губерніях, для приєднаних територій була
непридатною. Безпосередній вплив на політику царського уряду тут здійснили польські
повстання 1794 та 1830 рр. Головним завданням самодержавства на приєднаних
територіях стала уніфікація суспільно-політичного життя, ліквідація переважно
польського культурного впливу на місцеве населення та панування католицької церкви.
Метою статті є аналіз діяльності центральної влади, спрямованої на інтеграцію
Волині до Російської імперії.
Проблема інтеграції Волині у складі західноукраїнських земель до Росії є
предметом прискіпливої уваги не лише українських, а й зарубіжних вчених. Серед
дослідників, які є мають вагомий доробок у дослідження історії цього періоду, слід
назвати роботи Д. Бовуа, М. Бармака, П. Зайончковского, А. Міллера, О. Прищепи,
А. Філінюка, В. Шандри, Н. Щербак, І. Ярмошика та ін. Водночас слід зауважити, що
історія Волинської губернії в цьому контексті вивчена недостатньо.
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Дослідження зазначеної проблеми передбачає використання першоджерел.
Зокрема оригінальні матеріали вивчення нормативно-правової бази діяльності
російського уряду на приєднаних територіях містяться у збірнику «Закони Російської
імперії», а також у фондах Державного архіву Волинської області (ДАВО). Автором
використано матеріали архівного фонду № 486 (Олицька міська ратуша).
Період правління Олександра І (1801–1825 рр.), який зайняв царський трон після
трагічної смерті імператора Павла І, так само, як і за батька, вирізнявся поміркованістю
щодо польського впливу на теренах західного краю, оскільки в питаннях управління
приєднаними територіями царизм намагався спиратися на польське дворянство.
Історики різних шкіл цей період правління оцінювали по-різному. Наприклад,
представники офіційної російської історіографії писали: «…із заступленням на царство
імператора Олександра І становище на Волині загалом не лише не змінилося, але
отримало подальший розвиток у небажаному для руської народності і православ’я
напрямі, особливо у першу половину царювання» [1, с. 254].
На зауваження вітчизняного вченого А. Філінюка, царизм не був гарантом прав і
свобод українців, хоча й процес приєднання Правобережної України відбувався під
гаслом забезпечення у ній миру та благополуччя. Замість розв’язання гострих
соціальних і економічних питань, що нагромадились у регіоні за десятки років
перебування у складі Речі Посполитої та вимагали справжнього захисту з боку держави,
«самодержавство, його центральні та місцеві органи влади їх повністю проігнорували»
[2, с. 155].
На думку ж французьких учених, прихильників західної демократичної традиції,
перший період свого правління молодий імператор був майже винятково зайнятий
«руйнуванням всього того, що було зроблено його батьком – відміною його законів,
виправленням нанесеної ним шкоди» [3, с. 134]. Олександр І, зокрема, відновив вибори
представників дворянства, звільнив священнослужителів від тілесних покарань, знищив
таємну експедицію Катерини ІІ; також було знято заборони щодо західної моди,
відмінено напудрені коси для солдатів та ін.
У низці маніфестів на початку квітня 1801 р. Олександр І підтвердив привілеї й
жалувані грамоти дворянству та містам 1785 р., а також скасував усі узаконення, що їм
суперечили. Зокрема, скасовано:
1) указ від 3 січня 1797 р. та наступні конфірмації щодо покарання дворян за злочини
засобами «торгової кари»;
2) укази від 4 жовтня 1799 р. та 30 листопада 1800 р. про заборону дворянським
дітям, які не служать, й особистим дворянам поступати на цивільну службу без
спеціального дозволу імператора в кожному окремому випадку;
3) указ від 12 квітня 1800 р. про заборону поступати на цивільну службу тим
дворянам, які вже пішли у відставку з військової служби;
4) указ від 14 жовтня 1799 р. щодо відміни губернських дворянських зібрань та
запровадження нової процедури обрання губернського предводителя;
5) указ від 30 березня 1800 р. щодо більш суворого покарання шляхти, яка
відмовлялася служити на посадах, до яких їх обрало дворянство повіту чи губернії
або запізнювалася з несенням такої служби;
6) указ від 4 травня 1797 р. щодо заборони подання колективних клопотань;
7) укази від 4 грудня 1796 р. та 6 березня 1801 р. щодо відміни ведення дворянської
родовідної книги та припинення повноважень дворянських зібрань щодо розгляду
й затвердження доказів дворянського походження та видачі грамот особам, які ще
не довели своє шляхетське походження;
8) указ від 16 серпня 1798 р. щодо заборони однодворцям доводити свої шляхетські
права; як наслідок, «дворянство Російської імперії, а з ним і невизнана шляхта
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правобережних губерній поверталася до чіткої станової організації з
унормуванням процедури визнання дворянських прав та їх застосування» [4, с. 28–
29].
За визначенням сучасних фахівців, із самого початку царювання Олександр І
намагався поєднувати імперську уніфікацію управління колишніми «східними
кресами» Речі Посполитої з визнанням (часто мовчки) їх регіональних особливостей та
історичної своєрідності [5, с. 94]. Зокрема, на приєднаних територіях аж до 1840 р.
легально зберігалася дія Литовського статуту, активно розвивалася польська система
освіти (особливо в Північно-Західному краї). Свідченням того, що в найближчий час
влада там не збиралася радикально змінювати систему правовідносин, є випуск улітку
1810 р. в сенатській типографії книги, особисто затвердженої імператором, за такою
назвою: «Словарь или содержание польских и литовских законов служащих
руководством в судебных делах всякого рода, собранных для употребления в
присутственных местах и для пользы частных обывателей Коронных и Литовских
провинций». Її вартість складала 5 руб.
Початок нового царювання ознаменувався для Правобережної України
підпорядкуванням її губерній як прикордонних військовим губернаторам. За іменним
указом сенату Мінська губернія відійшла під юрисдикцію Київського військового
губернатора, Волинська – Подільського. 1 січня 1802 р. затверджено новий штатний
розпис для 37 губерній Російської імперії, до яких увійшли і губернії Правобережної
України з поширенням на них штатів основних російських губернських установ
[6, с. 20]. Важливим кроком у справі забезпечення впорядкованого централізованого
управління імперією стало запровадження 1802 р. міністерств.
Міжнародна ситуація на той час була надзвичайно складною, що не могло не
позначитися на політиці влади всередині країни. Перемога Великої французької
революції й прихід до влади Наполеона Бонапарта, який 1799 р. став консулом, а
1801 р. – імператором, накреслили нові пріоритети у світовій політиці. У гегемоністські
плани Наполеона входило не лише послаблення свого непоступливого супротивника –
Англії, а й таких великих абсолютистських монархій, як Австрія, Пруссія та Росія.
Остання ж лише 4 жовтня 1809 р. оголосила про закінчення війни зі Швецією, яка
тривала з 1808 р. Усе це об’єктивно штовхало опозиційну шляхту до союзу з
Наполеоном.
За умовами Тільзітського миру Наполеон 1807 р. заснував Герцогство Варшавське,
а за рішенням Віденського конгресу (1814–1815 рр.) держав-переможців Наполеона
утворено Королівство (Царство) Польське, що залишало в польських патріотичних
колах надію на відновлення польської державності. До того ж, такі сподівання в певний
історичний момент почали набувати ознак реальності, оскільки після поразки
австрійської армії від військ Наполеона 14 жовтня 1809 р. підписано мирну угоду, за
якою Австрія відступала Західну Галичину, Люблінщину й Підляшшя на користь
Варшавського герцогства.
Саме польське питання стало одним із «подразників» загострення відносин
російського уряду з Наполеоном напередодні Вітчизняної війни 1812 р. Французькі
історики Лавісс та Рамбо у своїй відомій «Історії ХІХ століття» зауважували, що
Велике герцогство Варшавське «власне і було Польщею, відновленою на самому
кордоні Росії, яка готова вимагати у Росії назад усі області колишнього Польського
королівства… Олександр знав, які сподівання покладали на Наполеона поляки як
великого герцогства, так і російських областей…» [3, с. 244].
Зазначені обставини, а також небезпека занесення з Європи «революційної зарази»
активізували боротьбу царизму з противниками самодержавства всередині країни. За
таких умов логічними виглядають кроки Олександра І щодо наведення порядку й
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зміцнення дисципліни на західних кордонах імперії, хоча на перший погляд вони
виглядали дещо жорсткими. Так, за самоправний перетин кордону пересічними
жителями прикордонних губерній їх могли віддати у солдати або «яко бродяг в
кріпосну роботу». Дворян же і поміщиків, «кто-либо обличен был в таковом
преступлении, или же в подущении, подговоре, а паче в доставлении каких-либо
способов к вооружению, таковых имение немедленно конфисковать, а их самих
предавать суду по всей строгости законов» [7, с. 1107].
Дворянам, які без дозволу відлучилися за кордон до виходу згаданого указу,
надавався шестимісячний термін, починаючи від дня опублікування указу, для
повернення до Росії: у противному випадку їхні маєтки конфіскувалися. Саме такий
прецедент розглядався на засіданні Волинського губернського правління щодо маєтків
поміщиків Чарнецького і Блендовської, які (імення) після конфіскації «оставлены во
владении посессоров, до истечения контрактов» [8, арк. 12].
У вересні 1809 р. предметом розгляду Волинського губернського правління став
указ сенату, у якому йшлося про адвокатів Бачинського та Ковалинського, які
«наущали студентов Кременецкой гимназии бежать за границу». Сенс указу зводився
до того, «чтобы подговаривающие других к побегу за границу предаваны (мова
оригіналу – В. Б.) были строжайшему по законам суждению…» [9, арк. 247].
Свідченням того, що явище несанкціонованого виїзду за кордон набуло масового
характеру, є список конфіскованих польських маєтків, «покинутих» їхніми власниками.
Цей фоліант ємністю у 400 сторінок складався Міністерством фінансів із 1809 по
1913 рр. На Волині конфісковано найбільшу кількість володінь: 44 дідичних та 35
простої шляхти [10, c. 178, 182].
У часи Вітчизняної війни з Наполеоном у прикордонних областях за наказом
імператора оголошувався воєнний стан, а їх населення підпорядковано
головнокомандуючим діючих у тому районі армій. Останні особисто мали право
звільняти чиновників міської й земської поліції, а також віддавати винних до воєнного
суду. Волинська губернія навесні 1812 р. перебувала під безпосереднім керівництвом
головнокомандувача російськими військами, генерала від інфантерії князя
П. І. Багратіона. Воєнний стан у Волинській губернії скасовано указом імператора 24
грудня 1813 р.
Принципово важливим кроком щодо інтеграції польських автономних земель до
складу Російської імперії, який водночас мав символічне значення, став указ сенату від
4 квітня 1816 р., за яким відрядження до Царства Польського не вважалося
відрядженням за кордон [11, арк. 178].
Період початку 1820-х рр. відрізнявся відносною гармонією у відносинах між
центральною владою та великими польськими землевласниками, свідченням чого є
зайняття високих державних посад представниками польської аристократії. Не в
останню чергу така політика була обумовлена особистими симпатіями царя до
представників польської еліти, які входили до його найближчого оточення. Наприклад,
товариш царя А. Чарторийський, патріот Речі Посполитої, у 1802–1806 рр. обіймав
посаду міністра іноземних справ, а також був попечителем Віленського навчального
округу (1803–1824 рр.). Посади Волинського цивільного губернатора та віцегубернатора займали такі впливові польські поміщики, як В. Гижицький (1816–
1824 рр.) та Ф. Плятер (1818–1820 рр.). Великий вплив на розвиток культурного й
освітнього простору Волинської губернії здійснював Т. Чацький. За висновками
вітчизняних істориків, польські діячі, користуючись лібералізмом Олександра І,
домоглися того, що в першій чверті ХІХ ст. Правобережна Україна стала центром
розвитку польської освіти та культури [12, с. 17]. Пояснення такої прихильності до
польського дворянства з боку царської влади полягало в тому, що це добірне
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товариство «об’єднував своєрідний дух родини та почуття цивілізаційної спільності.
Їхній стиль життя поєднував витонченість із консерватизмом, розкіш із
космополітизмом. Національна ідентичність не мала там тієї значущості, якої вона
набуде в подальші десятиліття» [10, c. 22].
Ця відносна гармонія між самодержавством та польським дворянством була
порушена унаслідок активізації конспіративної діяльності патріотично налаштованої
польської громадськості у середині 1820-х рр. За волинського світського губернатора
Б. Гижицького та віце-губернатора Ф. Платтера на Волині «получили особенное
развитие масонские ложи, которые появились здесь еще в конце ХVІІІ столетия. Теперь
они стали принимать другую окраску и превращаться в общества «карборнариев»,
«патриотов» и др. имевших целью подготовить поляков к восстанию против России»
[1, с. 257]. Певна частина опозиційної шляхти була пов’язана із декабристами. У
Волинській губернії у цей час заарештовано 20 польських дворян, переважно із
Житомирської губернії. В їх числі були губернський предводитель дворянства
П. Мошинський, С. Карвицький та ін.
Водночас великою проблемою, яка ще чекала свого вирішення, була проблема
інкорпорації до російського соціального простору дрібної шляхти. Впродовж більшої
частини правління Олександра І «проблема статусу шляхти залишалася в стані
стагнації. Її радикальне вирішення чи невирішення однаково мали б негативні наслідки
з огляду на прикордонне положення правобережних губерній та актуальність
польського питання в європейській політиці. Унаслідок існування цієї проблеми дрібна
шляхта ставала заручником і головним соціальним обвинуваченим у добу політичних
катаклізмів 1825–1826 та 1830–1831 рр.» [4, с. 41].
На початок ХІХ ст. припадають перші кроки російського уряду щодо
впорядкування системи освіти на теренах Російської імперії загалом та Правобережної
України, зокрема. 1802 р. у межах загальної адміністративної реформи створено
міністерство народної освіти, яке розробило систему, що відповідала нагальним
тогочасним потребам. Територію імперії поділено на шість навчальних округів, що
охопили вісім західних губерній (Віленську, Гродненську, Мінську, Вітебську,
Могилевську, Волинську, Київську й Подільську), у кожному з яких мав бути
університет, у губернських містах – гімназії, у повітових – училища, в інших
поселеннях – парафіяльні училища. Нагляд за кожним округом здійснювали попечитель
та університетський комітет. Згідно з таким поділом Подільська, Волинська та Київська
губернії відійшли до складу Віленського навчального округу, попечителем якого став
князь А. Чарторийський. Останній спрямував свої зусилля на всебічний розвиток саме
польської культури.
Про стан культурно-освітнього розвитку Південно-Західного краю загалом
свідчать такі факти. На початку століття із дванадцяти волинських повітів тільки в
п’яти діяли середні школи. 1803 р. співвідношення загальної чисельності учнів і
жителів становило у Волинській губернії один до 235, у Подільській – один до 292, у
Київський – один до 999 [13, c. 55]. Як бачимо, стан розвитку освіти у Волинській
губернії був трохи кращим, ніж у сусідніх губерніях, що пояснювалося великою
кількістю польських шляхетських родин. За різними даними, до реформ Олександра І у
Волинській губернії діяло від 11 до 13 великих і маленьких навчальних закладів [14,
с. 107]. На зауваження дослідниці системи жіночої освіти на Волині Л. М. Єршової,
наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. на Правобережній Україні «зустрілися» дві
навчальні реформи: польська, створена Варшавською Едукаційною комісією (1773 р.), і
російська, розроблена Петербурзькою училищною комісією. Освітянське «двовладдя»
на певний час загальмувало й без того повільний хід шкільних реформ на
Волині [15, с. 45].
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Під керівництвом А. Чарторийського розпочав роботу як візитатор (інспектор)
шкіл Волинської, Подільської та Київської губерній Т. Чацький, засновник
Кременецької гімназії – «польської культурної фортеці – єдиного центру для всієї
«польської України», людина, яка залишила помітний слід у справі розвитку освіти в
краї [10, с. 230]. За деякими свідченнями, за його безпосередньої участі відкрито 126
початкових шкіл, а також повітові училища у Володимирі-Волинському, Любарі,
Бердичеві, Овручі, Житомирі, Барі, Вінниці [13, с. 57]. Щоправда, його діяльність
тогочасними й сучасними громадськими діячами та науковцями оцінюється по-різному.
Православний священик П. Антонович 1912 р. писав: «Чацький зробив для Польщі
більше, ніж королі її робили протягом століть, а Волині і російській справі завдав
незабутньої й досі шкоди» [15, с. 48]. Як зауважує Д. Бовуа, «український візітатор міг
розвивати дорогу йому Кременецьку гімназію лише коштом решти навчальних закладів
Волині та двох інших губерній…». На його думку, процес створення парафіяльних шкіл
був далекий від бажаного. Так, 5 жовтня 1810 р. Т. Чацький надіслав міністрові
А. К. Розумовському рапорт з переліком 89 шкіл такого типу лише у Волинській
губернії. Однак «за уважного знайомства з чудовими таблицями 32 рази потрапляємо
на примітку «Поки ще не існує». Аналогічна таблиця по Подільській губернії виявляє
ще більше фальші: із 52 названих тут шкіл реально діяло лише 11» [10, с. 240–241].
Отже, визнаючи заслугу Т. Чацького у відкритті та зміцненні наукового й освітнього
потенціалу Кременецької гімназії як центру польської культури, не доводиться
говорити про однозначно позитивну роль графа у розвитку української культури та
духовності в регіоні.
Оцінюючи загалом часи правління Олександра І, можна погодитися з думкою
вчених, які вважають, що це були роки ліберальних пошуків і конституційних мрій,
великих адміністративних експериментів, надання широкої автономії приєднаним до
імперії західним окраїнам. Водночас це був період створення територіально-галузевої
системи управління, яка в цілому відповідала потребам того часу [16, с. 27].
Загалом аналіз діяльності царського уряду та органів влади на місцях показує
неправомірність спрощених уявлень про політику царської влади щодо національних
окраїн, у тому числі й Волині як однолінійну, яка трималася лише на силових методах:
насправді ця політика була набагато гнучкішою та враховувала соціально-національну
самобутність регіону. Водночас вона була обумовлена завданням розбудови
централізованої імперської держави з усіма її історичними обмеженнями.
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УДК 316.334
Ростецька С. І.
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
У статті досліджено проблему регіональної ідентичності, її структуру, у складі
якої виділено когнітивний, ціннісний, емоційний і регулятивний компоненти.
Проаналізовано передумови формування регіональної ідентичності. Визначено вплив
регіональної ідентичності на сучасні політичні процеси.
Ключові слова: регіональна проблема, регіональна ідентичність, регіоналізм,
політичний процес, політичний простір.
Ростецкая С. И. Понятие и структура региональной идентичности в
современном политическом процессе.
В статье исследована проблема региональной идентичности, ее структура, в
составе которой выделено когнитивный, ценностный, эмоциональный и регулятивный
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компоненты.
Проанализированы
предпосылки
формирования
региональной
идентичности. Определено влияние региональной идентичности на современные
политические процессы.
Ключевые слова: региональная проблема, региональная идентичность,
регионализм, политический процесс, политическое пространство.
Rostetska S. I. The concept and structure of regional identity in the modern political
process.
Regional identity is a factor of socio-economic development and political control
element and an important factor in modern political process. Among the types of identity it
has a special place and is associated with certain areas which define specific forms of life
practices worldview, symbolic images.
Regional identity is dynamic and depends on new social relations, the state economy,
cultural and mental characteristics, ideological differences in the states that have
transformed.
Last turbulent political events in the country need to encourage research into the
problems of regionalism and regional specificity of individual territories and their
inhabitants. There are currently civilizational fault puts Ukraine on the need for substantial
revaluation of social values and logical analysis involves spiritual, socio-cultural and
historical roots all regions of our country.
Cognitive, evaluative, emotional and regulatory components released as a part of
regional identity. The value of these components in the functioning of regional identity can be
assessed in two ways. First, objectively existing differences in these parameters (level of
emotional responses, preferences hierarchy of values) form the basis of regional identity in so
far as they are objects of reflection. Secondly, these components can be regarded as a
definition channels and the formation of regional identity. The model of structuring of
regional identity is one of the possible ways to select and describe its structure.
Currently, one could argue that geopolitical factors have an increasing influence on the
processes taking place inside of the country, including Ukraine. Accordingly, these factors
influence the change of regional relations, and the development impact of globalization is
becoming more significant.
The basis of regional identity is a natural need of individuals to have their own space, a
geographic area of the heart of the regional identity. The common residence in humans give
rise to certain common traits that distinguish them from their neighbours, and this idea is the
basis for the new community. Today, as are the main characteristics of the society, problems
of its territorial self should be given close attention. It is noted that regional identity will
probably be updated and will be a factor in public life once the corresponding area subjected
to pressure, and its integrity – threats. Then maybe predict that the existence of latent
regional identity can quickly change the active phase under the influence of economic,
political, historical or otherwise, and accordingly can lead to instability and social
polarization of state.
Key words: regional issue, regional identity, regionalism, political process, political
space.
Регіональна ідентичність – це фактор як соціально-економічного розвитку, так і
елемент політичного управління, і є важливим чинником сучасного політичного
процесу. Слід зазначити, що серед типів ідентичності вона займає особливе місце і
пов’язана з певними територіями, які визначають особливі форми життєвих практик,
картини світу, символічні образи.
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У державах, що трансформуються, регіональна ідентичність є динамічною і
залежить від нових соціальних відносин, економіки держави, культурних та ментальних
характеристик, ідеологічних розбіжностей.
Останні бурхливі політичні події в країні спонукають до необхідності дослідження
проблем регіоналізму та регіональної специфіки окремих територій та їхніх мешканців.
Нинішній цивілізаційний розлам України актуалізує за потребу змістовної переоцінки
суспільних цінностей та логічно передбачає аналіз духовних, соціокультурних та
історичних коренів усіх регіонів нашої держави.
Важливі теоретичні питання, пов’язані з осмисленням феномену регіональної
ідентичності, представлені в працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Це
наукові доробки Б. Андерсона, П. Бергера, У. Джеймса, Д. Вояковського, Е. Еріксона,
Ч. Кулі, А. Лефевра, Т. Лукмана, Дж. Герберта Міда, Ш. Ріка, А. Тешфела і
Дж. Тернера, П. Франкенберга, М. Хечтера, Й. Шубауера, О. Єреміної, В. Бурдяк,
М. Добрової, Н. Пелегаші.
У той же час питання структури, типологізації регіональної ідентичності,
поставлені в цій статті, раніше не вивчалися в запропонованому трактуванні.
Метою статті є вивчення феномену регіональної ідентичності, що особливо
значимо актуалізується в умовах, коли одним із наслідків трансформації суспільства
стає регіоналізація простору.
Завданнями дослідження є: 1) визначення сутності регіональної ідентичності; 2)
аналіз структури регіональної ідентичності; 3) вивчення впливу регіональної
ідентичності на політичні процеси.
Процеси регіонального розвитку країни вимагають до себе особливо пильної
уваги – факт очевидний. Для вибору ефективної стратегії дій і відповідних політичних,
соціально-економічних та інших інструментів необхідно чітко визначити головні
питання, сутність регіональної проблеми.
В цілому її можливо розглядати наступним чином:
1. По-перше, як перевести проголошувану конституційну рівність суб’єктів держави,
рівність «де-юре» в рівність соціально-економічних умов проживання, на рівність
«де-факто»? Як коректно визначити принципи цієї самої «рівності»?
2. По-друге, що не декларативно, а реально на загальне благо використовувати
потужний потенціал розвитку, укладений саме у відмінностях українських
територій? Як реалізувати на практиці споконвічну мрію і імператив – «єдність в
різноманітті»?
3. По-третє, як максимально точно і безконфліктно знайти несуперечливе поєднання
загальнонаціональних державних, регіональних і особистих людських інтересів у
складній ситуації сьогоднішнього дня?
Таким чином, регіональна проблема – це системний прояв дисбалансу у
функціонуванні (стані, розвитку) одного або декількох взаємозалежних потенціалів
територій. До числа регіональних проблем можна віднести і поки ще рідкісні прояви
«точок зростання», які потребують особливої уваги.
Регіональна і локальна ідентифікації служать одним з визначальних і
стабілізуючих (хоча і важко виокремлюваних) чинників формування культурноісторичної і соціально-територіальної спільності. З точки зору Шарля Ріка, «фактор
регіональної ідентичності є «націоналітарним» твердженням регіонального колективу,
«голосом «регіональної групи» [1, с. 212]. Регіональну ідентичність, як видається,
можна вважати варіантом етнічної або точніше субетнічної ідентичності. Значимість
регіональної ідентичності має принаймні два політичних наслідки. По-перше, це
ускладнює здійснення стратегії етнополітичної мобілізації суспільства. По-друге, це
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робить регіональні ідентичності значущим політичним ресурсом, що може, в свою
чергу, поставити під загрозу єдність країни.
Збереження і стійкість регіональної ідентичності можливо пояснити за допомогою
концепції «внутрішнього колоніалізму» М. Хечтера. Останній розуміє його як
«існування, притаманне тій чи іншій культурі, ієрархії поділу праці, яка сприяє
формуванню реактивних груп» [2, с. 185], тому «внутрішній колоніалізм» представляє
собою форму експлуатації центром своєї периферії.
Просторово нерівномірні хвилі індустріалізації в епоху модерну посилювали
маргінальність багатьох периферійних (провінційних) територій і в кінцевому підсумку
сприяли регіональній стратифікації і просторово-територіальній ієрархизациї
суспільства. Даний фактор, за М. Хечтером, сприяє збереженню етнічної та
регіональної ідентичності на певних територіях (іноді в латентній формі), незважаючи
на всі спроби центру уніфікувати культурні цінності. Крім того, як зазначають деякі
дослідники, переважання локальної політичної лояльності над національною
характерно для суспільств з фрагментарною політичною культурою і транзитних
політичних періодів.
Зміни в організації простору (країни або регіону) мають наслідком зміну
колективних уявлень про нього, що неминуче веде до порушення ідентичності,
створення нових її варіантів, повернення до традиційних форм або навіть до «втрати»
ідентичності. Відповідно відродження старих і формування нових регіональних міфів
та ідеологій відображає процес актуалізації регіональної самоідентифікації громадян в
умовах кризи ідентичності і є захисною реакцією на досить несприятливі зміни
навколишнього соціально-політичного середовища, з якими їм довелося зіткнутися в
нашій країні.
Регіональні ідентичності, подібно національним, засновані, за висловом
Б. Андерсона, на ідеї «уявних спільнот». Однак якщо Андерсон бачив нації як закриті
системи, регіони, навпаки, повинні розглядатися як відкриті. Регіональна ідентичність
може розглядатися як ключовий елемент конструювання регіону як соціальнополітичного простору та інституційної системи. Відзначимо, що регіональні
ідентичності не замінюють і не скасовують національні, вони в більшості випадків
носять додатковий характер і є системою не жорстких, обов’язкових, а швидше
нестабільних і гнучких зв’язків.
Підтримка регіональної ідентичності може вимагати постійної загрози ззовні; ця
бінарна логіка «ми» і «вони» може надавати регіональної ідентичності навіть
агресивний характер, оскільки «ми» визначається, зокрема, через протиставлення з
«ними», з «іншими». Так, на думку Г. Деланті, «чистота і стабільність «нас»
гарантується насамперед загальним ім’ям (назвою), потім – демонізацією інших/іншого
і позбавленням від них [3, с. 47–62]. Підтримка чистоти вимагає конструювання
жорстких, непроникних кордонів, а оскільки це не представляється можливим, то
розвивається процес фрагментації регіональних спільнот, розмивання регіональних
ідентичностей.
Як показують П. Франкенберг і Й. Шубауер, регіональна ідентичність включає
наступні елементи. Перший елемент – когнітивний, мова йде про те, що громадяни
повинні бути інформовані про існування свого регіону і його географічних меж. Це, в
свою чергу, вимагає певних знань про свій регіон і про сусідні регіони з тим, щоб
«свій» регіон можна було легше відмежувати від «чужих». Населення регіону має знати
про деякі його характеристики, будь це фізико-географічні особливості, особлива
історія або економічний профіль.
Другий елемент регіональної ідентичності – афірмативний – виступає формою
інтерпретації когнітивного елементу і включає набір емоцій щодо свого регіону, а
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також те, якою мірою регіон забезпечує рамки для спільних емоцій і почуття
солідарності.
Емоційний компонент регіональної ідентичності в зарубіжних дослідженнях
есплікується за допомогою концепції «почуття місця» (Д. Мессі) і феноменології
сприйняття, яка описує відносини між світом людини і його тілом (М. Мерло-Понті).
Феноменологічний підхід виступає тут теоретичною основою для опису емоційної
прихильності людини до певного місця і виявляється пов’язаним з концепцією
«життєвого світу» (Гуссерль). За словами Осборна, «почуття місця» також вкорінене в
персональної ідентичності, як і усвідомлення своєї приналежності до нього [4].
А. Лефевр виділяє особливий зріз простору, «lived space», яке «скоріше відчувають, ніж
мислять». Цей простір позначається також як «spiritual space» або «genius loci», що
складається в сфері індивідуального несвідомого [5, с. 9]. На цьому рівні формуються
просторові прихильності, що роблять наше життя більш стійким і ціннісно значущим:
батьківщина, рідна домівка, своя кімната, улюблений сквер тощо [6, c. 220]. Емоційна
прихильність до певних місць лежить, зокрема, в підставі створення особливих
«вернакулярних районів» в регіональному просторі – освоєних місць і пов’язаних з
ними повсякденних практик. У плані зовнішньої репрезентації подібний рівень
регіональної ідентичності втілюється і описується скоріше засобами мистецтва, ніж
науки. Л. Манц зазначає, що в дослідженнях «place attachment» емоційна прив’язаність
до місця зазвичай характеризується такою, що викликає позитивні емоції, оскільки вона
архетипово пов’язана з метафорою «дому», що вбирає в себе почуття радості,
захищеності, безпеки, комфорту. Однак, на думку автора, емоційні реакції на місце
проживання амбівалентні і включають в себе в тому числі і негативні почуття,
хворобливі, травматичні спогади (феномен «топофобії»). Таким чином, будучи гнучкою
адаптивною властивістю, регіональна ідентичність в своєму ситуативному дрейфі може
приймати як позитивні, так і негативні відтінки. Крім того, необхідно враховувати і
можливий емоційний зв’язок людини з географічно відокремленими один від одного
місцями, не пов’язаними з її постійним місцем проживанням [7, с. 49–50].
Афірмативний і когнітивний елементи ідентичності пов’язані з третім елементом –
інструментальним, коли регіон використовується як база для соціальної та політичної
мобілізації населення та колективної діяльності. Інструментальний елемент можна
вважати вищим елементом у тому сенсі, що він розвивається на основі перших двох –
когнітивного і афірмативного. Інструментальний елемент ідентичності проявляється в
особливій політичній культурі населення (насамперед в електоральній культурі), але ще
більше – в оформленні регіональних партій і рухів [8, с. 35].
Крім вищезгаданих елементів доцільно зазначити наявність регулятивного
компонента регіональної ідентичності, який включає в себе способи поведінки,
конкретні практики орієнтування в регіональному просторі. Сюди можна віднести,
наприклад, наявність повсякденних практик сприйняття небезпеки тих чи інших
територій, уникнення їх відвідування та вироблення «безпечних» маршрутів
пересування, ритуали відвідування родичів, сакральних місць, відвідування святкових
заходів та інших, знакових для регіону, подій. Звертаючись до просторового фактору,
А. Лефевр відзначає, що простір виконує певну функцію «програмування» соціальної
поведінки і повсякденне життя буквально «колонізоване» просторовою організацією.
«Артикульована регіональна ідентичність» виступає основою для участі в колективних
діях для захисту регіональних інтересів, прийняття на себе відповідальності за долю
регіону аж до самопожертви [5, с. 12].
Крім того, в структурі регіональної ідентичності присутні два основні
компоненти – знання, уявлення про особливості власної «територіальної» групи і
усвідомлення себе її членом, а також оцінка якостей своєї території, значущості її в
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світовій і локальної системі координат. Для сукупності населення, об’єднаної, як
мінімум, загальним місцем проживання, це означає виникнення якоїсь регіональної
спільності. Звідси випливає, що для регіональної ідентичності принципово важливе
поняття – це уявлення про територіальні зв’язки, що виникають на основі спільного або
сусідського проживання членів соціальних груп різного масштабу і різної культурної
ідентифікації. Оскільки характеристики регіону можуть бути різними, а його
властивості і функції не завжди можна порівняти з властивостями інших регіонів, він
виступає переважно як збірний образ, який втілює економічні та політичні явища в
їхньому специфічному змісті щодо провінційним умов функціонування суспільних
відносин.
Значення цих компонентів у функціонуванні регіональної ідентичності можна
оцінити двояко. По-перше, об’єктивно існуючі відмінності за цими параметрами (рівень
емоційного реагування, ієрархія ціннісних уподобань) служать підставою регіональної
ідентичності тою мірою, якою вони є об’єктами відображення і рефлексії. По-друге, ці
компоненти можна розглядати як канали визначення і формування регіональної
ідентичності. Запропонована модель структурування регіональної ідентичності є одним
з можливих способів виділення і опису її структури. Вона може емпірично
збагачуватися при конкретному вивченні регіональних ідентичностей. Як показують
практичні дослідження, кожен з регіонів може представляти собою абсолютно
унікальний набір проявів регіональної ідентичності в змістовному вираженні і наборі
дискурсивних практик.
З точки зору Е. Єрьоміної, необхідно чітко розмежовувати поняття зовнішньої і
внутрішньої ідентифікації: якщо мова йде про зовнішню ідентифікацію регіону, то її
можна позначити як процес розпізнавання і атрибутування регіональної ідентичності
ззовні (в більш широкому соціальному просторі), у той час як суть внутрішньої
ідентифікації полягає в самостійному рефлексивному встановленні і присвоєння
суб’єктом (жителями регіону) власних соціальних властивостей і особливостей регіону
(історичних, політичних, економічних, культурних тощо). Навколишній (об’єктивний)
світ визначає внутрішній світ суб’єкта [9].
Основоположник теорії соціальної ідентифікації А. Тешнел писав про те, що
соціальні заходи впливають на індивідуальний спосіб бачення світу суб’єктом.
Самоідентифікація, що виражається насамперед в ототожненні себе зі спільністю, являє
собою суб’єктивну рівнодіючу, засновану на об’єктивно існуючих ідентифікаціях з
ознаками даної спільності. Це відноситься до будь-якої зі складових соціальної
ідентичності, особливо до регіональної [10, с. 32].
Регіональна ідентичність може слугувати основою для особливого сприйняття
загальнонаціональних політичних проблем, що виражається особливо в електоральній
поведінці в ході національних виборів і референдумів. Політизація регіональної
ідентичності може йти далі, приводячи до формування регіональних партійнополітичних систем.
На певних етапах суспільного розвитку владні структури держави стають
зацікавленими у виникненні регіональної ідентичності, яка, стаючи соціальною
реальністю, дозволяє: досягти соціально-політичної цілісності регіонального
співтовариства, вирішувати мобілізаційні завдання суспільства і держави, зберігати
спадкоємність суспільного (регіонального) розвитку. Найбільший інтерес у цьому
відношенні викликає радянський досвід конструювання регіональної ідентичності.
Ставлення до цього феномену соціальної реальності у представників вищої влади
радянської держави пройшло еволюцію від повного неприйняття і боротьби з цим
явищем до ініціювання та стимулювання процесу його формування в межах домінуючої
радянської ідентичності. Таким чином, формування регіональної ідентичності в умовах
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радянської дійсності набувало характеру цілеспрямованої діяльності владних структур
різного рівня.
Аналізуючи проблему конструювання соціальної реальності в напрямі формування
регіональної ідентичності, слід вказати, що формувати ідентичність значить
створювати для неї соціальний і концептуальний простір.
У стабільному суспільстві зі стійкою національною (загальногромадянською)
ідентичністю регіональна ідентичність не виходить на перший план в ієрархії
територіальних ідентичностей. У звичайних умовах вона проявляється у формуванні
певної системи цінностей і норм поведінки жителів регіону поза зв’язком з етнічною
приналежністю. В умовах ослаблення або кризи національної (загальногромадянської)
ідентичності регіонально-етнічна ідентичність може скласти їй конкуренцію і,
отримавши політичний відтінок, поставити під загрозу єдність країни.
Регіональна ідентичність може складатися і під впливом пресингу соціальноекономічного характеру, тобто полягати в міжрегіональних диспропорціях у рівнях
соціально-економічного розвитку. Важливо відзначити, що в цьому випадку політичні
вимоги можуть висувати як процвітаючі регіони, використовуючи аргумент
«утримання» бідних регіонів, так і, навпаки, відносно бідні регіони: в цьому випадку
використовується аргумент «недостатньої уваги» з боку центру, невдоволення
проведеної ним політики.
Отже, в даний час з усією очевидністю можна стверджувати, що геополітичні
чинники роблять все більший вплив на процеси, що відбуваються всередині тієї чи
іншої країни, в тому числі і України. Відповідно, дані фактори впливають і на зміну
регіональних відносин, а з розвитком процесів глобалізації цей вплив стає все більш
значущим.
В основі регіональної ідентичності лежить природна потреба індивідів мати свій
простір, певну географічну ділянку. Спільність місця проживання породжує в людях
певні єдині риси, що відрізняють їх від сусідів, і уявлення про це є основою для нової
спільності. Сьогодні, коли головними стають властивості самого суспільства,
проблемам його територіальної самоорганізації повинна приділятися найпильніша
увага. Слід зазначити, що регіональна ідентичність, напевно, буде актуалізована і стане
фактором суспільного життя, як тільки відповідний їй ареал піддасться тиску, а його
цілісність – загрозі. Тоді можливо спрогнозувати, що латентне існування регіональної
ідентичності може швидко змінитися активною фазою під дією економічних,
політичних, історичних або інших обставин, і відповідно може призвести до
поляризації суспільства і нестабільності держави.

1.
2.
3.
4.

5.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТРАТУРИ
Рик Ш. Феномен идентичности / Ш. Рик // Образование и социальное развитие
региона. – 1996. – № 3–4. – С. 209–215.
Hechter M. Ethno-Regional Movements in the West / М. Hechter, M. Levi. – Oxford,
N.Y., 1994. – 264 р.
Косов Ю. В. Политическая регионалистика / Ю. В. Косов, В. В. Фокина. – СПб. :
Питер, 2012. – 192 с.
Osborne B. S. Landscapes, Memory, Monuments and Commemoration: Putting Identity
in Its Place [Електронний ресурс] / B. S. Osborne // DRAFT, 2001. – Режим доступу :
http://clio.110mb.com/Osborne_Landscape.pdf
Raagmaa G. Regional identity and Social Capital in Regional Economic Development
and Planning / G. Raagmaa // European Planning Studies. – 2002. – Vol. 10. – № 1. –
Р. 3–12.

158

Бедаш Ю. А. Концепция социального пространства Анри Лефевра / Ю. А. Бедаш //
Вестник ТПГУ. – 2012. – № 11 (126). – С. 212–224.
7. Manzo L. Beyond house and haven: toward a revisioning of emotional relationships with
places / L. Manzo // Journal of Environmental Psychology. – 2003. – № 23. – P. 47–61.
8. Frankenberg P. Raumbezogene Identitaet in der Geographie / Р. Frankenberg,
J. Schulbauer. – Mannheim, 1994. – 137 р.
9. Еремина Е. Региональная идентичность в контексте социологического анализа
[Електронний ресурс] / Е. Еремина // Регионалистика. – 2011. – № 3. – Режим
доступу :
http://regionsar.ru/node/781?page
10. Иванова Н. Л. Социальная идентичность: теория и практика // Н. Л. Иванова,
Т. В. Румянцева. – М. : Изд-во СГУ, 2012. – 456 с.
6.

УДК 327
Остап’як В. І.
СТРУКТУРА ТА ТЕНДЕНЦІЙНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПАРТНЕРСЬКИХ СТРАТЕГІЙ УКРАЇНИ
Здійснено спробу дослідження тенденцій розвитку партнерства України в
контексті формування і активізації «гібридної війни». Доводиться необхідність
дослідження та аналізу тенденцій розвитку, а також налагодження партнерства як
основного механізму подолання криз і конфліктів. Досліджується структура
формування паритетного партнерства між Україною і ключовими союзниками в
процесах глобалізації. Зазначено провідну роль інтеграційних змін, котрі впливають на
формування та структуру партнерства України в період глобальних перетворень у
системі міжнародних відносин. Пропонується проводити подальше дослідження
налагодження ефективного партнерства як ключового елемента глобальних
трансформацій на шляху побудови нового світового порядку.
Ключові слова: трансформація, інтеграція, партнерство, глобалізація, гібридна
війна, Україна
Остапяк В. И. Структура и тенденциозность реализации партнерских
стратегий Украины.
Предпринята попытка исследования тенденций развития партнерства Украины
в контексте формирования и активизации «гибридной войны». Доказывается
необходимость исследования и анализа тенденций развития, а также налаживание
партнерства как основного механизма преодоления кризисов и конфликтов.
Исследуется структура формирования паритетного партнерства между Украиной и
ключевыми союзниками в процессах глобализации. Отмечено ведущую роль
интеграционных изменений, которые влияют на формирование и структуру
партнерства Украины в период глобальных преобразований в системе международных
отношений. Предлагается проводить дальнейшее исследование налаживания
эффективного партнерства как ключевого элемента глобальных трансформаций на
пути построения нового мирового порядка.
Ключевые слова: трансформация, интеграция, партнерство, глобализация,
гибридная война, Украина.
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Ostapiak V. I. The structure and tendentious of implementation of partnership strategies
of Ukraine.
An attempt to study Ukraine's partnership development trends in the context of the
formation and activation of «hybrid war» was made. The necessity of research and analysis of
trends, as well as partnership building, as the main mechanism to overcome crises and
conflicts is proved. The structure of formation of parity partnership between Ukraine and key
allies in the globalization processes is studied. The leading role of the integration of changes
that affect the formation and structure of partnership of Ukraine in the period of global
changes in the system of international relations is noted. It is proposed to undertake further
research to establish effective partnership as a key element of global transformations in the
way of building a new world order.
It is proved that despite the diversity of partnerships as a phenomenon and also as a
process in international relations, the nature and depth of metamorphosis partnership can
influence not only on the political structure, but on the structure of the global dimensions of
social processes and spiritual dimensions of human existence. The author has attempted to
offer perceive partnership in its practical dimensions, a process and an element of global and
regional processes and perceive the partnership as a philosophical polymorphic value that
could influence the spiritual essence of social and cultural life of the global environment. We
assume that anthropological measurements on the structure and nature of the partnership is
increasingly affecting the imperatives of the essence of human existence and implementation
of human individuality the desire of certain communities of people.
Key words: transformation, integration, partnership, globalization, hybrid warfare,
Ukraine.
Постановка наукової проблеми та її значення. Досліджуючи явище партнерства в
системі міжнародних відносин, нам потрібно розділити суть поняття політичного
партнерства, стратегічного партнерства, паритетного партнерства в його
антропологічних і аксіологічних вимірах. Спостерігаємо, що попри багатогранність
партнерства як явища і одночасно як процесу в системі міжнародних відносин суть і
глибинні метаморфози партнерства здатні впливати не тільки на структуру
політичного, але й на структуру глобального у вимірах соціальних процесів і у вимірах
духовного буття людини. Автор здійснює спробу запропонувати сприймати
партнерство в його практичних вимірах як процес і елемент розвитку глобальних та
регіональних процесів, а також сприймати партнерство як філософську поліморфну
величину, здатну впливати на духовну сутність суспільного, культурного життя
глобального середовища.
Зокрема нас цікавить структура формування партнерства в Україні як країні, котра
в сучасних умовах постала перед безліччю викликів і глобальних загроз. Спостерігаємо,
що в умовах складного геополітичного становища Київ здійснює безліч заходів задля
реалізації стратегії налагодження ефективних форм партнерства задля збереження
власних політичних інтересів у системі міжнародних відносин. У цьому контексті
поняття
«національні
інтереси»
має
низку
аспектів:
геополітичний,
внутрішньополітичний та ідеологічний [1]. Відповідно інтереси і шляхи їх реалізації
взаємопов’язані із тенденціями політичного буття та віддзеркалюються в стратегіях
просування українських національних інтересів у глобальному середовищі.
Відтак постає питання сприйняття партнерства як філософської антропологічної
величини, котра впливає на формування структури партнерства. Припускаємо, що в
антропологічних вимірах на структуру і сутність партнерства більшою мірою
впливають саме імперативи сутності людського буття та прагнення реалізації людської
індивідуальності певних згромаджень людей.
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На відміну від антропологічних вимірів партнерства, його аксіологічні форми
буття зорієнтовані на ціннісність та пошуки ціннісних імперативів, що допомогли б
гідно рефлексувати суспільству, зокрема українському, на виклики глобального
середовища, яке за своєю структурою культурну глобальну цінність в основних рисах
ще не здобуло через відсутність масової, а основне конструктивної глобальної
культури.
Відповідно особливо актуальним нам видається дослідити партнерство, що
формується між Україною та глобальним середовищем у викликах глобальних загроз,
зокрема ми маємо на увазі «гібридну війну». Дослідники вважають «гібридну війну»
типом конфлікту, який все частіше буде застосовуватися у нашому столітті [2]. Цей
небезпечний процес, котрий доволі об’ємна група науковців називає «гібридною
війною», на нашу думку взаємопов’язаний із процесами, що відбуваються у системі
міжнародних відносин і впливають на формування партнерства. Саме таке
деструктивне явище, як «гібридне протистояння», є доволі руйнівним для формування
ефективного партнерства, проте паритетне партнерство як явище конструктивного
порядку може доволі ефективно впливати та нівелювати процеси, що формують загрози
для національної безпеки країн, котрі потерпають від загроз «гібридного» порядку.
Спостерігаємо, що Україна попри значні зміни векторів політичного розвитку
внаслідок драматичних подій 2013 р. і до сьогоднішнього моменту перебуває в стані
перманентних, викликаних соціальною нестабільністю криз, котрі відповідно
зумовлюють високий рівень конфіліктогенності. У низці кризогенних факторів не менш
руйнівною є роль соціальної нерівності, як зазначає В. Тарасевич [3]. Отже,
конфліктогенність, що спричинена як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками,
соціальною, економічною, політичною нестабільністю викликає значний негативний
резонанс у суспільстві, котре негативно рефлексує на будь-які зміни, реформи і інші
нововведення у країні. Вважаємо, що потрібно більш детально дослідити феномен
формування партнерства на прикладі України, адже на нашу думку саме завдяки вмілій
реалізації стратегічного паритетного політичного партнерства можливо вивести країну
з наявних кризових та конфліктогенних суспільних коливань і забезпечити сталий та
надійний розвиток. Саме тому дослідження партнерства є не тільки актуальним у
сучасній проблематиці дослідження системи міжнародних відносин, але й здатне
розкрити партнерський потенціал нашої країни в глобальному середовищі.
Аналіз останніх досліджень. Достатньо цікавими роботами можна вважати
розвідки українських дослідників, серед котрих варто виділити Д. Гордієнка,
Д. Саприкіна, М. Трухіна, Є. Марцуна, О. Шергіна, Є. Макаренка, І. Погорської,
О. Шевчук. Цікавими видаються праці зарубіжних дослідників, таких як З. Бауман,
З. Бжезинський, Д. Белл, Л. Браун, Е. Гор, П. Бурд’є, П. Бьюкеннан, Б. Вальденфельс,
А. Урсул, Д. Стігліц.
Мета і завдання дослідження. Досліджуючи партнерство в умовах конфліктогенів
українського суспільства, нам видається цікавим проаналізувати основні тенденції
налагодження партнерства у викликах і загрозах глобалізації. Доволі значну
зацікавленість викликає питання дослідження структури партнерства в українській
дійсності, що дозволило б нам виробити більш досконалі стратегії партнерства як
ключового засадничого елементу розвитку та інтеграції країн у світове співтовариство
на шляху формування нового світового порядку.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів. Партнерство
в українській дійсності характеризується певною хвилеподібністю чи циклічністю.
Спостерігаємо, що доволі тенденційним є налагодження партнерства в умовах
перехідного суспільства. Адже формування нашої держави розпочалося в процесі
активізації Революції на граніті, наступною доленосною та доволі значною була
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Помаранчева революція, і відповідно перебування в постреволюційних подіях
Революції гідності засвідчує хвильовий характер політичних процесів.
Варто зазначити, що, на нашу думку, така сумбурність і непередбачуваність проте
має певну системність зламу політичних процесів. Злам і перехід від однієї парадигми
існування, творення політичного, громадського відбувається шляхом певних
доленосних подій, котрі ми називаємо революціями. Проте доволі важко
охарактеризувати саме такий процес розвитку політичного в сучасній Україні, адже є
безліч прикладів долання криз і конфліктів без кардинальних і різких змін.
Характерною ознакою криз і налагодження партнерства в Україні є саме питання
системності цих криз в умовах сучасного простору. Криза і конфлікт у сучасній
Українській державі є багатогранними і багатовимірними, що торкається як питань
економічного, політичного, соціального і суспільного, так і питань культурного,
релігійного світоглядного просторів.
Шляхом вирішення питання і проблеми високого рівня кризогенності слід, на
нашу думку, зазначити налагодження партнерства у всіх його проявах незалежно від
того, як ми будемо сприймати партнерство у його антропологічних чи аксіологічних
вимірах.
Відповідно основні тенденції формування партнерства для України полягають у
збереженні власних національних інтересів, у забезпеченні цілісності і недоторканості в
умовах формування нового світового порядку, адже такі інтереси забезпечують
духовну цілісність суспільства, сприяють розгортанню інтелектуального і морального
потенціалу нації [4]. До того ж потрібно підкреслити, що на шляху подолання
«гібридної війни» як явища нового порядку в глобальному середовищі Київ
намагається виробити більш досконалу стратегію і зреалізувати політичне партнерство
з демократичним світом. Відповідно на запити демократичного світу проводяться
доволі значні та складні реформування у всіх сферах українського соціуму.
Серед найбільш вдалих і успішних реформ на території України варто зазначити
реформу і впровадження нового правоохоронного елементу, а саме поліції. Доволі
позитивним є також прагнення і мотивація кожного поліцейського, що є запорукою
успішності реформи. Попри те за впровадженням реформи поліції можна спостерігати
певне підвищення рівня довіри до правоохоронної системи, котра загалом зазнала
незначних змін. Такі реформування можуть свідчити також про необхідність
подальшого реформування не тільки всієї правоохоронної системи, але й інших органів
виконавчої влади. Відповідно, попри зростання довіри до виконавчої влади також
змінюється загалом ставлення і до поточних реформ, а відтак і до політичної системи,
що ці реформи ініціювала.
Проте на шляху налагодження ефективного партнерства стоїть сукупність інших
внутрішньодержавних перешкод та загроз, котрі потрібно вирішувати, зокрема
реформація всіх трьох гілок влади, котрі потрібно модернізувати та стандартизувати за
вимогами і за прототипом розвинутих демократичних країн Західної Європи, які змогли
вибудувати ефективну ієрархічну структуру, здатну забезпечити демократичність
власних суспільств.
Попри значну перспективність розвитку демократичних засад та сучасну
тенденційність, загалом спостерігається низький розвиток та недостатній рівень
впровадження реформ в Україні. В цілому варто підкреслити, що на це впливає низка
зовнішніх і внутрішніх факторів, котрі попри гальмування реформ заважають Києву
вибудувати ефективну стратегію налагодження партнерства. Аналіз перехідного
періоду різних країн Центральної та Східної Європи свідчить, що держави з низьким
рівнем поляризації реформувалися значно швидше саме завдяки досягненню політичної
згоди щодо стратегії національного розвитку, яку було легше вибудувати і

162

впроваджувати в життя [5]. Отже, потрібно визначити, що процес налагодження
ефективних реформ і партнерства гальмують:
- по-перше, військовий конфлікт на Сході України, анексія півострова Крим та загроза
відкритого військового вторгнення із сторони РФ;
- по-друге, затяжна економічна криза, пов’язана із військовим конфліктом та
необхідністю відновлення військової потужності, що системно руйнувалася завдяки
непрямому втручанню з боку Москви;
- по-третє, значний рівень корумпованості українських державних органів та
консервативність у прийнятті рішень, високий рівень бюрократії;
- по-четверте, відсутність чіткої ідеологічної складової у формуванні державної
політики, економіки, культури, освіти тощо.
З вищенаведених факторів можемо зробити висновок, що варто проводити не
тільки системне реформування, але й також залучити до реформування в Україні
іноземних фахівців, котрі розроблять стратегію переходу і інтеграції українського
суспільства з врахуванням усіх конфліктогенних чинників. Відповідно також потрібно
розвивати стратегії партнерства України з її іноземними сусідами, котрі зацікавлені в
поширенні демократичних реформ.
Спостерігаємо, що стратегічне і паритетне партнерство по своїй суті і є тим
механізмом, який здатний не тільки нівелювати деструктивні чинники розвитку
суспільства, але й прискорити конструктивний розвиток із врахуванням демократичних
принципів.
Також партнерство допомагає реалізувати для України та забезпечити сталий
розвиток, адже завдяки налагодженню співробітництва між країнами в різних сферах
можливо прискорити глобальний поступ. Відповідно глобалізація несе зміни різного
порядку, котрі торкаються як місцевих, так і регіональних і світових змін. Бачимо, що
завдяки змінам і якості цих змін можна робити висновки з приводу ефективності
партнерства, а відповідно і ефективності боротьби з різними загрозами як
регіональними, так і глобальними. Отже, робимо констатацію того факту, що своєю
структурою будь-яке партнерство спрямоване на подолання загроз, а отже на
забезпечення безпеки.
Варто сприймати партнерство як багаторівневу структуру, котра загалом і в своїй
основі здатна забезпечити належний рівень безпеки, для структур, що налагоджують
таке партнерство в незалежності від того, чи це кілька країн чи союзів, що
об’єднаються задля подолання загроз, а в системі міжнародних відносин – це загрози
загалом глобального характеру.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Партнерство за своєю суттю є
малодосліджене та багатогранне явище, процес у системі міжнародних відносин,
котрий здатен нівелювати конфліктогенні чинники розвитку суспільства. Застосовуючи
різні моделі партнерства в глобальному середовищі, можна з високою долею
імовірності розраховувати на якісно новий рівень росту глобалізації в її безконфліктних
вимірах.
Завдяки партнерству в його безконфліктних вимірах можливим є забезпечити
сталий розвиток, за умов котрого глобальне середовище буде позбавлене криз,
конфліктів та інших загроз глобального характеру. Та щоб досягти такого рівня
розвитку і забезпечити стабільне економічне і політичне зростання, потрібно
застосувати всі механізми та принципи демократичного середовища. Думаємо: варто
досліджувати партнерство, адже завдяки партнерству є можливим змінити архітектуру
сучасного політичного устрою, зробити її більш адаптованою до забезпечення прав і
свобод кожної людини.
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Цікавим для дослідження є також соціальне партнерство: «Країни з розвиненою
ринковою економікою мають позитивні результати використання соціального
партнерства, особливо в разі загострення ситуації на ринку праці, і вважають соціальне
партнерство надійним і перевіреним соціально-економічним механізмом, що сприяє
економічній та політичній стабільності і розвитку цивілізованих суспільних
відносин» [6].
Вважаємо за необхідне і надалі продовжувати дослідження партнерства, адже цей
процес і явище в системі міжнародних відносин є доволі складним, а механізм
реалізації партнерства потребує подальшого аналізу і синтезу. В науковій площині
партнерство потрібно досліджувати задля розробки оптимальних моделей розвитку
України як країни, котра здатна забезпечити сталий розвиток європейської частини
континенту.
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Ярош Я. Б.
СПЕЦИФІКА СПІВПРАЦІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ І ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано специфіку співпраці політичних партій і громадських
організацій у політичних процесах України. Громадські організації розглядаються як
суб’єкти політики, якими намагаються маніпулювати політичні партії. Акцентується
увага на тому, що громадські організації все більше виступають суб’єктами політики,
беручи участь у її формуванні та реалізації. Досліджено сучасний стан взаємодії
політичних партій і громадських організацій до налагодження паритетної взаємодії у
політичних процесах України.
Ключові слова: політична партія, громадська організація, державотворчий
процес, політичний процес.
Ярош Я. Б. Специфика сотрудничества политических партий и общественных
организаций в политических процессах Украины.
В статье проанализирована специфика сотрудничества политических партий и
общественных организаций в политических процессах Украины. Общественные
организации рассматриваются как субъекты политики, которыми пытаются
манипулировать политические партии. Акцентируется внимание на том, что
общественные организации все больше выступают субъектами политики, участвуя в
ее формировании и реализации. Исследовано современное состояние взаимодействия
политических партий и общественных организаций к налаживанию паритетного
взаимодействия в политических процессах Украины.
Ключевые
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политическая
партия,
общественная
организация,
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Yarosh Y. B. The specificity of cooperation of political parties and non-governmental
organizations in the political processes in Ukraine.
The article analyzes the specificity of cooperation of political parties and nongovernmental organizations in the political processes in Ukraine. Non-governmental
organizations are considered to be subjects of politics, which political parties try to
manipulate. Attention is paid to the fact that it is increasing the role of non-governmental
organizations as subjects of politics, which participate in its formation and implementation. It
is studied the current state of the interaction of political parties and non-governmental
organizations in establishing of parity collaboration in the political processes in Ukraine. The
separate forms of cooperation of political parties and non-governmental organizations are
examined in the article. Attention is concentrated on distributing of plenary powers between
the subjects of policy. The problems of functioning of non-governmental organizations are
studied. Their signs and differences from political parties, which operate within the limits of
political process, are selected. Attention is paid to preconditions of cooperation of political
parties and non-governmental organizations in providing of equal rights, based on principle
of partnership relations. Certainly, such cooperation must be based not only on agreements,
but on the decision of important political, social and economic problems of society. In
Ukraine, forming of the democratic political system created possibilities for free functioning
of political parties and non-governmental organizations. In conditions of structurization of
society, which lasts in Ukraine during the period of independence, associations of citizens
transformed, consolidated and became active participants of political process.
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В Україні формування демократичної політичної системи створило можливості
для вільного функціонування політичних партій та громадських організацій,
можливості діяти легально і застосовувати різні форми впливу. В умовах структуризації
суспільства, яка триває в Україні протягом періоду незалежності, об’єднання громадян
трансформуються, консолідуються і відносяться до активних учасників політичного
процесу. Процес становлення громадянського суспільства в Україні потребує пошуку
нових діалогових форм взаємодії політичних партій та громадських організацій. У
зв’язку з цим актуалізується і питання їх дослідження науковцями.
З часу виникнення людського суспільства йому притаманний потяг до взаємодії
його членів, установлення між ними різних зв’язків та відносин на основі спільних
інтересів. Групи людей, які виникають внаслідок такої взаємодії, і є цілісними
утвореннями та впливають на політичний процес.
Безперечно, найвпливовішими суб’єктами політичного процесу були й
залишаються політичні партії. Через політичні партії окремі особи та соціальні групи
мають можливість впливати на інші групи, на суспільство загалом відповідно до своїх
інтересів, перетворюючись на важливі суб’єкти політики.
Політичні партії функціонують у певній атмосфері, яка формується суспільством.
Ця атмосфера стимулює або гальмує розвиток політичних партій. Визначальний вплив
на ці процеси має тип політичного режиму. Зокрема, за тоталітарних режимів
політичним партіям дозволяється функціонувати тільки під контролем держави або у
вигляді підпільних груп. За лібералізації режиму створюються умови для виникнення
незалежних від держави політичних партій. Демократичний режим характерний
наявністю широкого спектру політичних партій, діяльність яких не залежна від
держави. Чим більше таких об’єднань, тим вищий ступінь демократизації суспільства,
його динамічності.
Дослідження діяльності політичних партій України посідає помітне місце у працях
як вітчизняних, так і зарубіжних політологів. Роботи К. Меркотан, М. Примуша,
А. Романюка, Ю. Шведи [4] та інших вчених дозволяють здійснити теоретичний аналіз
функціонування політичних партій. Суттєвий внесок у дослідження процесів
трансформації інституцій політичної системи зроблено у працях В. Бакуменка,
Є. Бородіна, В. Лугового, В. Майбороди, В. Малиновського, В. Яцуби та ін.
Соціологічним аспектам інституційного розвитку громадських організацій присвячені
роботи О. Балакірєвої, О. Ганюкова, В. Головенька, І. Демченко, Н. Дудар,
М. Перепелиці, М. Міщенка, О. Яременко та ін. Українські науковці В. Кулік,
О. Голобуцький, О. Корнієвський, В. Якушик активно ведуть дослідження сутності
громадської ініціативи в Україні. В. Кулік акцентує увагу на механізмах утворення
громадських організацій та становленні сучасного громадського руху в Україні.
О. Голобуцький аналізує специфіку функціонування молодіжних партій як нового
етапу розвитку організованого руху в Україні.
Варто відзначити дослідження, що стосуються аналізу потреб організацій
громадянського суспільства в Україні. У колективній праці А. Романюка та
Л. Скочиляса «Стан громадянського суспільства в Україні» розглянуто форми взаємодії
влади та громадських організацій. Автори зазначають, що співпраця громадських та
владних інституцій існує, але вона має незначний простір і ситуативна, тому її скоріше
можна характеризувати як взаємодію, а не як співпрацю [1]. Незважаючи на численні
теоретичні та практичні напрацювання, питання взаємодії політичних партій та
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громадських організацій у державотворчих процесах України залишається недостатньо
розглянутим.
Метою цієї статті є дослідження специфіки співпраці політичних партій та
громадських організацій.
Асоціації, спілки, союзи, організації, рухи створюють складну систему
громадських об’єднань, елементи якої перебувають у взаємодії та зазнають постійних
взаємовпливів. У цій системі вирізняють два основних типи об’єднань: громадські
організації та громадські рухи.
Уся розмаїтість форм громадських об’єднань може бути інтерпретована через
поняття «групи інтересів». Групами інтересів називають добровільні об’єднання людей
із формальною структурою, у яких особисті вимоги поєднуються з матеріальною,
духовною суспільною вигодою і котрі виражають себе всередині своєї організації або
через співробітництво і впливи контактують з іншими групами та політичними
інститутами. Групи інтересів функціонують як політичні організації тільки в тому разі,
коли переслідують суто політичні завдання або реалізують свої інтереси політичними
методами. Однак, на відміну від політичних партій, вони не прагнуть до завоювання
влади, а намагаються впливати на владу, політичних діячів для прийняття потрібних їм
рішень. Такий вплив здійснюється засобами тиску на сфери прийняття рішень. Тому
групи інтересів, які чинять тиск на органи державної влади для законодавчого чи
адміністративного забезпечення своїх інтересів, називають групами тиску, або
лобістами (англ. «lobby» – колуари, вестибюль).
Громадсько-політичні рухи відрізняються від громадських організацій, як правило,
відсутністю фіксованого членства, хоча це не є головною характерною ознакою.
Громадсько-політичні рухи виникають як форми об’єднаннь громадян, що протидіють
тоталітаризмові й монопольно правлячим партіям. З часом вони дезінтегруються,
втрачають свій вплив, водночас створюючи умови для формування багатопартійної
системи. Саме такий шлях пройшли «Солідарність» (Польща), «Демократичний форум»
(Угорщина), «Саюдіс» (Литва), «Союз демократичних сил» (Болгарія), «Демократична
Росія» (Росія), Народний рух України (Україна) та ін.
Громадсько-політичні рухи – масові об’єднання громадян і організацій соціальнополітичних орієнтацій, що структурно неоформлені, діяльність яких, як правило, має
тимчасовий характер і найчастіше спрямована на виконання певних тактичних завдань.
Після розв’язання першочергових завдань вони або розпадаються, або консолідуються
в нові політичні партії чи громадські організації.
Отже, громадсько-політичні рухи є: однією з форм реалізації самоврядування та
суспільних зв’язків; індикатором демократичності політичної системи й режиму;
відображенням рівня політичної свідомості й культури; засобом упорядкування
суспільно-політичного життя; особливою формою реалізації суспільних інтересів.
Досвід існування в 70–80-х рр. ХХ ст. досить впливових молодіжних, екологічних,
антивоєнних, жіночих та інших рухів у багатьох країнах світу свідчить про те, що за
будь-яких умов, будь-якої партійної системи зберігається соціальна ніша для рухів.
Останні виконують функції індикаторів невдоволення громадян, є компонентом
системи груп тиску на центри прийняття політичних рішень, інституціоналізованим
каналом залучення громадян до політики, засобом сприяння прийняттю оптимальних
рішень, спрямованих на ефективне управління державою і суспільством.
Підвищення впливу політичних партій у державотворчих процесах України
вимагає більш уважного ставлення до партійних програм. На думку Є. Бородіна,
«суспільство має право скласти уявлення не тільки про ступінь харизматичності
лідерів, короткотермінові передвиборчі гасла та інтерв’ю найбільш відомих
функціонерів, але й про запропоновані шляхи розв’язання проблем. Питання про
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декларації та механізми реалізації у програмах політичних партій постає у цьому
зв’язку на одне з перших місць у сучасних умовах» [1, с. 116].
Є. Бородін зазначає, що основна увага в програмах політичних партій приділяється
загальним оцінкам ситуації у соціумі та завданням державної політики. Процес
створення розділів (або фрагментів) партійних програм достатньо слабо пов’язаний з
розвитком основних складових механізму державної політики в Україні (законодавства,
програм, фінансування). В документах обійдене питання про джерела фінансування
регіональних програм. Конкретні пропозиції потребують дуже ретельного опрацювання
і здебільшого не можуть бути втіленими у життя на сучасному етапі, до того ж після
прийняття програм самі партії дуже рідко пропонують проекти нормативно-правових
документів для створення механізмів реалізації своїх ідей [1, с. 117].
Партійно-політична боротьба в Україні характеризується тим, що усі суб’єкти
виборчого процесу (партії, органи влади) використовують усі ресурси для перемоги у
досягненні результату. Саме громадські організації повинні бути опонентами влади та
політичних партій у питаннях дотримання законодавства.
Значна частина громадських організацій в Україні достатньо професійно
виконувала функцію здійснення громадського контролю за виборчими процесами.
Тому важливим аспектом є визначення рівня участі та моніторингу громадськими
організаціями виборчих перегонів. У зв’язку з цим можна виділити низку рис та
особливостей участі громадських організацій у виборчих процесах. По-перше,
найбільш поширеними видами діяльності, що їх здійснювали громадські організації на
виборах 1994 р., 1998 р., 1999 р., 2002 р., 2004 р., 2006 р., 2007 р., 2010 р., 2012 р,
2015 р., стали:
– правозахисна діяльність щодо консультування виборців та захисту їх виборчих прав;
– просвітницька робота через правову та організаційну підготовку спостерігачів і
членів виборчих комісій;
– інформаційні акції, які інформували та мобілізували виборців щодо різних аспектів
виборчої кампанії;
– моніторингова діяльність та стеження за дотриманням демократичних виборчих
процедур, проведення соціологічних досліджень, екзит-полів.
По-друге, значна частина громадських організацій співпрацювала з партнерськими
організаціями та створювала коаліції. Спільна співпраця дозволяла сконсолідувати та
зекономити зусилля і ресурси, а також здійснювати заходи на ширшій території.
Як зазначає М. Лациба, на виборах діяла значна кількість громадських об’єднань, а
саме громадська кампанія «Пора», «Чиста Україна», «Студентська хвиля», «Знаю»
[3, с. 35]. Такі громадські організації спеціалізувалися головним чином на проведенні
масових заходів, розповсюдженні агітаційної продукції та інформаційних матеріалів
для виборців, зборі коштів та наданні організаційної допомоги людям, що брали участь
в акціях громадянської непокори. Окрім того, багато членів громадських організацій
під час виборів виконували функції спостерігачів та членів виборчих комісій,
отримавши попередньо належну підготовку.
По-третє, на виборах 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2015 років громадські
організації вперше змогли залучити значні ресурси з місцевих джерел для проведення
акцій не тільки соціального, але і політичного характеру.
Перед президентськими чи парламентськими виборами під впливом
передвиборчих настроїв органи державної влади традиційно роблять спроби знайти
порозуміння та висловити свою підтримку громадським організаціям. До певної міри
така позиція може відображати процес демократизації українського суспільства та
спроби налагодження конструктивного діалогу між владою та громадськими
організаціями. З іншого боку, такі процеси відображають підвищення значення
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громадських організацій у суспільстві, хоча громадським організаціям інколи бракує
навичок політичної взаємодії.
Дослідники А. Романюк та Л. Скочиляс відзначають ще одну досить серйозну
проблему – участь у політичних проектах на підтримку певних політичних сил,
внаслідок чого багато респондентів говорять про надмірну політизацію громадських
організацій.
Значна частина громадських організацій під час виборчих перегонів
співпрацювала з іншими громадськими об’єднаннями. На те, що така співпраця
відбувалася, вказали 80 % опитаних організацій. Співпраця між організаціями була
успішною та дозволяла сконсолідувати зусилля і ресурси, не дублювати дії, а також
організовувати виконання проектів на більш великій території.
Співпраця з політичними партіями була менш розповсюдженою, ніж співпраця
між громадськими організаціями. Проте переважна більшість опитаних громадських
організацій (60 %) отримала досвід співпраці з політичними партіями. Така співпраця
відбувалася головним чином шляхом спільного проведення акцій та фінансування
політичними партіями конкретних проектів.
Взаємодія під час президентської виборчої кампанії 2004 р. із засобами масової
інформації, на думку представників громадських організацій, була значно ускладненою.
Та все ж на досвід такої співпраці під час цієї кампанії вказали 62 % організацій [2,
с. 57]. За свідченням представників громадських організацій, не завжди відносини із
засобами масової інформації складалися вдало, але певну присутність в
інформаційному просторі багатьом організаціям усе ж вдалося забезпечити. Низка
громадських організацій заснувала власні інформаційні видання.
Для ефективної політичної діяльності громадським організаціям потрібно
планувати діяльність заздалегідь, реалізовуючи проекти задовго до початку виборчої
кампанії. Потрібно знаходити партнерів і фінансування та підвищувати рівень
стратегічного планування. Важливим аспектом є координація діяльності у спільних діях
з організацією коаліцій та залучення професійних спеціалістів у виборчих кампаніях.
Громадські організації, що підіймають актуальні питання сьогодення та
мобілізують (хоча й на порівняно короткий час) окремі групи людей, які в звичайному
житті не проявляють політичної та суспільної активності, більш мобільні та послідовні,
а через це й більш результативні в реалізації власних інтересів.
Впливові політичні партії можуть стимулювати діяльність «припартійних»
громадських організацій або ж обмежувати їхні можливості. Деякі громадські
організації суттєво залежать від виборчих процесів, тому їх діяльність може
«активізуватися – пригальмовуватися» з настанням виборчих циклів.
Сьогодні важливою є потреба уніфікації законодавства про громадські організації
України. Виборчі процеси у 1998, 1999, 2002, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2015 роках
показали, що в міру посилення політичної боротьби у багатьох суб’єктів політичного
процесу виникає бажання використовувати громадські організації у політичній
діяльності. Врегулювання законодавства розширить можливості функціонування
громадських організацій та обмежить використання громадських організацій у боротьбі
за владу.
Збільшення кількості місцевих громадських організацій сприяє регіоналізації та в
цілому має позитивне значення, оскільки сприяє розширенню інституцій реалізації
державної політики та наближує громадські організації до особистості, вирішення її
проблем. Це також відповідає загальносвітовим тенденціям. Наприклад, у Данії 86 %,
Німеччині, Великобританії, Бельгії – 60 % членів молодіжних організацій працюють
саме в таких структурах. Сьогодні в Україні продовжуємо спостерігати тенденцію
збільшення кількості громадських організацій, хоча вони є невеликими за чисельністю.
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У цілому кількість людей, які є членами громадських організацій, залишається майже
незмінною (законодавство не вимагає від громадських організацій обов’язкового
фіксованого членства).
У нас і досі не вироблено системи державницьких консолідуючих цінностей, які
поділялися б усіма впливовими політичними партіями. Результатом цього є криза
суспільної довіри, яка виявляється у тому, що громадяни не довіряють результатам
виборів, а масові фальсифікації сприймають як звичайне явище. Недовіра роз’єднує
жителів різних регіонів, які підозрюють одне одного в неповазі, ігноруванні інтересів,
несправедливості тощо.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, причинами низької
політичної участі громадян через організовані громадські організації, на нашу думку, є:
по-перше, недостатня компетентність громадян щодо захисту своїх прав і свобод та
психологічна неготовність їх захищати; по-друге, негативне ставлення політичної еліти
до громадських організацій, яка не розглядає інституції громадянського суспільства як
рівноправних партнерів у реалізації політики.
Можна виділити три основні причини виникнення політичних партій. По-перше,
участь окремих громадян у політиці (за деяким винятком) значно менш ефективна, ніж
діяльність групи. По-друге, створюючи політичні партії, особа задовольняє потребу в
спілкуванні зі своєю соціальною групою. По-третє, беручи участь у діяльності
політичних партій, громадянин отримує можливість підкреслити свою індивідуальність
та задовольняє потреби в розв’язанні суспільних проблем.
Хоча нинішній громадський рух України має двадцятилітню історію, більшість
громадських організацій залишаються маловідомими та не користуються належним
авторитетом та престижем. Непостійність політичної ситуації вимагає від громадських
організацій зміни форм і методів діяльності, що передбачає нові підходи до роботи
громадських організацій з політичними партіями. На нашу думку, потрібно створювати
передумови взаємодії політичних партій та громадських організацій у забезпеченні
тривалих, відкритих, рівноправних, заснованих на принципі партнерства відносин.
Отже, співпраця повинна бути заснована не на домовленостях, а на вирішенні важливих
політичних, соціальних та економічних проблем суспільства.
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Бабіна В. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ
ПОЛІТИЧНОГО РЕКЛАМУВАННЯ ЯК ПОТРЕБА ЧАСУ
Розглядається та аналізується поступове впровадження в Україні конкурентної
та демократичної моделі виборчої системи і разом з нею – демократичних принципів
політичного рекламування, які є невід’ємними ознаками демократичних перетворень в
країні та потребою часу.
Ключові слова: політичний режим, реклама, політична реклама, рекламістика,
виборчий процес, виборча кампанія, демократичні перетворення, імідж, політичні
технології.
Бабина В. А. Внедрение в Украине демократических принципов политического
рекламирования как потребность времени.
Рассматривается и анализируется постепенное внедрение в Украине
конкурентной и демократической модели избирательной системы и вместе с ней –
демократических принципов политического рекламирования, которые являются
неотъемлемыми признаками демократических преобразований в стране и
потребностью времени.
Ключевые слова: политический режим, реклама, политическая реклама,
рекламистика, избирательный процесс, избирательная кампания, демократические
преобразования, имидж, политические технологии.
Babina V. O. Implementation of democratic principles of political advertising in Ukraine
as a necessity nowadays.
In the conditions of the democratic political mode technologies, which are based on the
picture of communicative nature of political power which will be realized in elections and
other institutes of representative democracy, are more used, predominance of humanitarian
constituent above instrumental in the political advertising. At that time, the tendencies of
centralization of power, vertical orientation of information technologies increase in
authoritarian countries («from above – downward»).
On a way to effective political communication in electoral period absence of mechanism
of «feed-back» and lack of development of horizontal political communication, low level of
informatization of both country on the whole and public authorities, become also absence in
mass-media of position which would be of interest not oligarchic groups and state institutes,
but all society.
Trying to influence on public opinion, political actors come running to the political
advertising as manipulative technology with the purpose of the hidden discredit of opponents,
but not agitating of public for own political projects.
The phenomenon of the political advertising is investigated from different theoretical
and methodological positions. Each such approach is characterized an ambiguousness and
heterogeneity of perception of the indicated category and plenty of determinations. It is
possible to talk about such basic approaches to advertising and political advertising, as
communicative, functional, material, sectorial, cultural and so.
On the whole, one the most essential and influential instruments of election campaigns is
the political advertising which gives political actors wide possibilities for manipulation the
consciousness of electorate.
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The political advertising is inalienable part of the electoral political marketing which is
the subject of political process use with the purpose of influence on public opinion. Within
informative and propagandist function, the political advertising influences on maintenance
and quality of social values, traditions and norms which regulate political relations. Level
and character of political knowledges, estimations and actions of citizens, on which the
political advertising carries out influence, is determined by political culture of society.
Key words: political regime, advertising, political advertising, advertology, electoral
process, election campaign, democratic transformations, image, political technologies.
В сучасних умовах технологічного розвитку та зростання впливу рекламістики на
усі сфери суспільства змінюється її роль у політичному просторі. З поодиноких
повідомлень у друкованих мас-медіа на початку минулого століття політична
рекламістика трансформувалась у потужний інституціональний засіб формування
політичного «порядку денного», який часто підпорядковує власній логіці діяльність
політичних та соціальних інститутів, певною мірою визначає темп та напрями
політичних процесів.
У сучасних умовах можна говорити про те, що відбувається процес
інституціоналізації політичної рекламістики, який інтегрує технологічні можливості
мас-медіа та формує медіа-політичну систему. Інститут політичної рекламістики
виконує не лише інформаційну функцію передачі повідомлень, але і формує
громадську думку, визначає порядок денний суспільства та політичної еліти, утворює
сутнісні характеристики політичної взаємодії влади та громадян.
У такій ситуації зростає прикладна роль політичної рекламістики, яка
спрямовується на досягнення конкретних політичних цілей окремих учасників
політичної взаємодії. Особливо це стосується періоду виборчих змагань, в яких
перевага надається іміджевим технологіям політичної рекламістики над програмовими
та ідеологічними основами діяльності політичних акторів.
Саме тому дослідження інституціоналізації політичної рекламістики в умовах
демократизації суспільства є актуальним науковим завданням як для політичної теорії,
так і практики політичних відносин.
Вплив рекламістики на весь ансамбль суспільних відносин досліджується як
окрема проблема, що потребує міждисциплінарного підходу. У світовій
гуманітаристиці варто відзначити таких авторів, як А. Дернер, Т. Кларк, К. Крос,
Р. Гакет, Н. Луман, В. Межуєв, П. Норіс, С. Патрушев, О. Соловйов, Дж. Томпсон та ін.
Не залишились осторонь і українські дослідники політичної комунікації і
комунікативних технологій, зокрема О. Білоус, Д. Видрін, А. Пойченко, В. Гура,
О. Зернецька, Л. Климанська, В. Коляденко, М. Кравчук, Ю. Пахомов, Г. Почепцов,
Р. Різун, Н. Ротар, А. Сіленко, В. Шкляр, В. Храмов, І. Шаблінський, Д. Яковлев та ін.
Метою статті є визначення впливу політичної рекламістики на перебіг соціальнополітичного процесу в умовах демократизації суспільства в його політологічному
вимірі.
Досягнення мети дослідження обумовило вирішення наступних дослідницьких
завдань:
– визначити сутність рекламістики як механізму символізації політичного простору;
– дослідити основні теоретичні підходи до аналізу політичної реклами;
– розглянути чинники впливу на ефективність політичної реклами в умовах
демократизації політичного процесу та принципи політичної реклами у
демократичному суспільстві;
– дослідити інституціональні та функціональні особливості політичної рекламістики в
Україні.
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У процесі демократизації взаємодії української влади та суспільства посилюється
політична конкуренція, з’являються та набувають потужного політичного впливу
альтернативні офіційним джерела інформації та нові канали політичної комунікації
(зокрема мережа Інтернет).
В умовах демократичного політичного режиму все більше застосовуються
технології, які ґрунтуються на уявленні про комунікативну природу політичної влади,
що реалізується у виборах та інших інститутах представницької демократії,
переважанні гуманітарної складової над інструментальною у політичному
рекламуванні. У той же час в авторитарних країнах посилюються тенденції
централізації влади, вертикальної спрямованості інформаційних технологій («зверху –
вниз»).
На заваді ефективній політичній комунікації у виборчий період стають також
відсутність механізму «зворотного зв’язку» та нерозвиненість горизонтальної
політичної комунікації, низький рівень інформатизації як країни в цілому, так і органів
державної влади, відсутність у мас-медіа позиції, яка репрезентувала б не інтереси
олігархічних груп та державних інститутів, а усього суспільства.
Саме у цих умовах основною вимогою до успішної виборчої кампанії стає
організація ефективної взаємодії з громадськістю. Цей процес відбувається двома
шляхами: безпосередньо й опосередковано. У сучасному світі переважають саме
опосередковані комунікації, які реалізуються за допомогою мас-медіа. При цьому
можна констатувати, що рекламні технології використовуються у тому числі з метою
посилення політичної конфронтації, боротьби за повноваження, а у виборчих кампаніях
переважає наголос на підкреслення недоліків конкурентів, паплюження їхнього іміджу.
Намагаючись вплинути на громадську думку, політичні актори вдаються до
політичної реклами як маніпулятивної технології з метою прихованої дискредитації
опонентів, а не агітації громадськості за власні політичні проекти.
Феномен політичної реклами досліджується з різних теоретико-методологічних
позицій. Кожний такий підхід характеризується неоднозначністю та неоднорідністю
сприйняття вказаної категорії та великою кількістю визначень. Можна говорити про
такі основні підходи до реклами та політичної реклами, як комунікативний,
функціональний, матеріальний, галузевий, культурологічний.
За визначенням В. Горбатенка, політична реклама – це «форма комунікації;
друковане, рукописне, усне, або графічне повідомлення про особу, політичну силу
(партію, рух, групу), платформу, програму, ідею, що оплачується та виходить
безпосередньо від самої зацікавленої особи (партії, руху, групи) чи її представника з
метою зростання популярності, збільшення кількості прихильників, отримання голосів
чи публічної підтримки. Політична реклама класифікується за спрямованістю на
аудиторію, широтою охоплення аудиторії, каналами розповсюдження, цільовим
призначенням. За характером політична реклама поділяється на інформативну,
порівняльну, нагадувальну тощо. Жанри політичної реклами: інформаційний (замітка,
інтерв’ю, репортаж), аналітичний (кореспонденція, стаття, огляд, рецензія, коментар),
публіцистичний (замальовка, нарис)» [1, с. 624].
Аналогічне визначення дає і Л. Климанська: «Реклама політична – форма
безособового звернення до людини, яка в умовах вільного та конкурентного вибору
інформації націлена на створення у неї позитивного образу політичного товару
(кандидата, інституту, символу), що мобілізує її на відповідну підтримку. Кінцева мета
політичної реклами – в емоційній та лаконічній формі довести до людини сутність
політичної платформи партії, образ кандидата або іншого політичного суб’єкта і тим
самим сформувати ставлення до них зі сторони якомога ширшого кола громадян,
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стимулювати їх до реальних дій, спрямованих на їхню підтримку. Метою політичної
реклами є заохотити виборця проголосувати за визначену політичну силу» [2, с. 343].
Однією з найважливіших ознак демократичного політичного режиму є реалізація
права громадян на вільне волевиявлення в електоральному процесі та доступ до
інформаційних джерел усіх видів. У наукових візіях виділяють наступні основні
підходи до формування виборчої стратегії: соціально-економічний, програмний,
адміністративний, професійно-корпоративний, проблемний, адресний, стереотипний,
комплексний та рекламний [див. детал.: 4].
В цілому одним найбільш важливих та впливових інструментів проведення
виборчих кампаній є політична реклама, що надає політичним акторам широкі
можливості для маніпуляції свідомістю електорату. Політична реклама є невід’ємною
частиною виборчого політичного маркетингу, який суб’єкти політичного процесу
використовують з метою впливу на громадську думку. Виконуючи інформаційну та
пропагандистську функцію, політична реклама впливає на зміст та якість соціальних
цінностей, традицій і норм, які регулюють політичні відносини. Рівень та характер
політичних знань, оцінок та дій громадян, на які здійснює вплив політична реклама,
визначає стан політичної культури суспільства.
Роль реклами реалізується в її впливі на результати виборчих кампаній, що
зумовлюють певну розстановку політичних сил в органах державної влади, а також у
забезпеченні матеріальних підвалин існування незалежних мас-медіа, адже саме доходи
від реклами є головним джерелом фінансування мас-медіа. У свою чергу фінансово
незалежні мас-медіа є важливим чинником формування засад демократичної політичної
взаємодії.
Реклама виконує важливі суспільно-політичні функції: ідеологічну, освітню
(навчальну), психологічну, естетичну. На думку української дослідниці Н. Лютко,
«політична реклама в Україні має такі особливості: застосування реклами як основного
інструменту маніпуляції – використання у виборчих кампаніях прийомів НЛП,
ериксонівських методів, методу «навішування ярликів», «ефекту ореола», прихованої
реклами, рейтингів, соціологічних досліджень тощо; значний вплив середовища на
політичну рекламу та її сприйняття, а також на (не)співпадіння декларованого в рекламі
та реальної діяльності суб’єктів виборчих процесів; «непрозорість» фінансування
виборчих кампаній, неспівпадіння рекламованих цінностей та сум, витрачених на
фінансування рекламної кампанії; обмежений вплив ціннісних орієнтацій електорату на
рекламу, зокрема на її когнітивний та емоційний аспект, та вплив реклами на
формування нових цінностей через утворення образів, стилів, ідеалів; емоційність та
персоніфікованість української політичної реклами; «розмитість» ідеологічних
спрямувань та ціннісних орієнтацій політичних партій в Україні; незначний вплив
основних видів регуляторів рекламної діяльності на створення політичної
реклами» [3, с. 4].
Серед різноманітних джерел інформації у сфері політичної рекламістики не
втрачають популярності агітаційні форми минулих століть, такі як плакати та листівки,
що відносяться до засобів зовнішньої реклами.
У політичній рекламі використовуються як технології маніпуляції масовою
свідомістю, політичні технології, так і прийоми, які застосовуються в комерційній
рекламі.
Регулювання рекламної діяльності у виборах в умовах становлення політичного
ринку в Україні в процесі демократизації суспільства ускладнюється такими
чинниками: 1) відсутністю ідеологічної ідентифікації політичних сил; 2) відсутністю
ціннісного консенсусу серед еліти та ціннісне розмежування українського суспільства
за регіональною ознакою; 3) неконсолідованістю політичної еліти; 4) ігноруванням
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інтересів «споживачів» реклами – виборців, застосування «брудних» стратегій для
отримання результатів через нав’язування інтересів та цінностей; 5) відсутністю єдиних
правил гри в політичному полі, а також двозначністю норм Конституції та
законодавства, ситуаційністю їх застосування відповідно до інтересів суб’єкта, що має
вагомий вплив у політичному полі.
Основу нормативно-правового забезпечення рекламної діяльності в сучасній
Україні становлять такі нормативні акти: Конституція України, Закони України «Про
інформацію», «Про телебачення та радіомовлення» та багато інших. Важливим кроком
у формуванні ринку рекламної діяльності та політичної реклами стало прийняття в
1996 р. Верховною Радою України першої редакції Закону України «Про рекламу». У
ньому було визначено найголовніші терміни рекламної діяльності, загальні вимоги до
реклами, особливості рекламування деяких видів товарів. Цей закон також визначив
головні суб’єкти контролю за рекламною діяльністю в Україні, започаткував
Координаційну раду з питань реклами при Кабінеті Міністрів України, проголосив
права громадських об’єднань у сфері реклами.
У 1997 р. прийнято Закон України «Про внесення змін та доповнень у деякі
законодавчі акти України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про рекламу».
Важливим моментом також стало формування механізму відповідальності за
порушення законодавства про рекламу.
Зміни, що відбулися в практиці реклами, спонукали до перегляду положень Закону
України «Про рекламу», і в останні роки зроблені серйозні шляхи у цьому напрямі.
З усієї сукупності прийомів комерційної реклами можна виділити найбільш
впливові групи, які можуть бути використані в політичній рекламі, а саме:
– група прийомів, спрямованих на почуттєву сферу аудиторії (створення певного
емоційного фону, емоційний тиск, кольорові контрасти, поєднання кольорів);
– група прийомів впливу, що орієнтовані на формування довіри аудиторії;
– група прийомів впливу через стереотипи, архетипи, метафори, міфи, асоціації;
– група прийомів впливу за допомогою зображувальних засобів, прийоми
відеориторики;
– група прийомів, які орієнтовані на запам’ятовування аудиторією рекламного
повідомлення.
Будучи складовою частиною політичного маркетингу, політична реклама як
політична технологія реалізації влади дозволяє сформувати привабливий імідж
політика чи політичного інституту та в результаті спонукати виборця до відповідної
електоральної поведінки.
В Україні поступово впроваджується конкурентна та демократична модель
виборчої системи і разом з нею – демократичні принципи політичного рекламування.
Важливими чинниками розвитку рекламного ринку в Україні стали:
інституціоналізація політичної конкуренції, зменшення впливу адмінресурсу, що
зумовило потребу політичних еліт апелювати до електорату в боротьбі за владу;
легалізація фінансування політичної реклами (з 2002 р.), професіоналізація сфери
політичного рекламування; зростання громадянської компетентності виборців та ін.
Процес комунікації включає п’ять фундаментальних складових: комунікатор;
отримувач; механізм передачі; повідомлення; ефект. Таким чином, у найзагальнішому
вигляді формула комунікації постає як процес, під час якого комунікатор надсилає
певне повідомлення отримувачу за допомогою певного механізму, викликаючи тим
самим певний ефект.
Особливостями комунікативного контакту в політичній рекламі є те, що політична
реклама, відбиваючи суть політичної платформи певних політичних сил, спрямовує
виборців на їхню підтримку, формує й впроваджує в масову свідомість бажані уявлення
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про характер цих політичних сил, створює бажану психологічну установку на
голосування. Отже, вона здійснює певним чином спрямований адресний зв’язок між
політичними силами та електоратом, використовуючи гранично доступну для
сприйняття й зрозумілу основній масі населення знакову систему. Тому політична
реклама стає свого роду провідником ідей, ретранслятором образів, символів, міфів, що
живуть і функціонують у масовій свідомості суспільства. І від того, які ідеї потрібні
суспільству, якого кандидата воно сприймає і підтримує, можна судити про вектор
розвитку самого суспільства. Тому поступове впровадження в Україні конкурентної і
демократичної моделі виборчої системи, затвердження і розповсюдження
демократичних принципів політичного рекламування, яке є невід’ємною ознакою
демократичних перетворень у країні, є нагальною потребою часу.
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УДК 329.63
Васильчук Є. О,
Чернова Л. П.
МИСТЕЦТВО І СУБКУЛЬТУРНИЙ МОЛОДІЖНИЙ РАДИКАЛІЗМ
Проаналізовано особливості використання суб’єктами молодіжного радикалізму
засобів мистецької активності для формування соціально-протестних ідей. Зроблено
висновок про те, що протестний потенціал молодих радикалів знаходить своє
найповніше втілення у рок-культурі – специфічній течії, яка формує засади пізнання й
освоєння соціальної дійсності молодими людьми через радикальний опір і бунт.
Ключові слова: політичний процес, молодіжний радикалізм, субкультурні течії,
рок-культура, соціальний протест.
Васильчук Е. О., Чернова Л. П. Искусство и субкультурный молодежный
радикализм.
Проанализированы особенности использования субъектами молодежного
радикализма средств художественной активности для формирования социальнопротестных идей. Сделан вывод о том, что протестный потенциал молодых
радикалов находит свое наиболее полное воплощение в рок-культуре - специфическом
течении, формирующем основы познания и освоения социальной действительности
молодыми людьми через радикальное сопротивление и бунт.
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Ключевые слова: политический процесс, молодежный радикализм, субкультурные
течения, рок-культура, социальный протест.
Vasylchuk E. O., Chernova L. P. The art and subcultural youth radicalism.
Current political process is characterized by high dynamics, variability and increased
conflict. The deepening socioeconomic constraints that have become systematic, updated
protest moods of radicals political actors. This, in turn, activates various social and
destructive politicized groups.
Thus political radicalism is an essential component of public relations and a kind of
fashionable trend of contemporary political life in Ukraine. Its manifestations observed in the
rhetoric of public and some political leaders, the functioning of parliamentary political
parties and politicized informal initiatives, value orientations and guidelines of government
and opposition-minded political elites, some marginalized segments of the population.
Using creative and controversial methods in political activities is an attempt to
emphasize their intransigence and intolerance to existing political realities, which are largely
false, flashy, artificially created. Trying to become an object of public attention and to get
scandalous image, some politicians focus on their alien ethnic origin, declare commitment to
new religious, substitute ersatz cults.
The impact of negative social factors cause the politicized subcultures radicals
orientation. An important element is the external radicals’ subculturee style and symbols that
promote the discrimination and identification of civil activists. Outlook of the representatives
of this subculture is characterized primarily by a lack of standardized mundane and everyday
ideas about social and political processes. Inherent representatives of subcultural
communities shock by behavioral practices, which include demonstrative neglect of generally
accepted social norms.
In crisis of traditional mechanisms of socialization, complications adapt to the changing
conditions of social life, uncertainty priorities aesthetic education, deformation and decline in
the authority of state and political institutions occurred search activity of young people
toward the formation of an ideal cultural model and intellectual situations that would satisfy
their needs in creative expression.
Therefore, the idea of social-protest entities of subcultural youth radicalism is the result
of a specific socio-cultural activity. The ideological composition of radical ideas is submitted
through the prism of various art products, including music and poetry. This contributes to its
rapid spread and absorption in the minds of various subcultural youth groups and
movements. Social protest and excessive criticism reflect the dissatisfaction of young people
in existing socio-cultural system of values and behavior standards. Under the influence of
negative factors social discontent is gradually shifted to the political plane.
Key words: political process, youth radicalism, subcultural currents, rock-culture, social
protest.
Постановка проблеми. Сучасний політичний процес характеризується високим
рівнем динамічності, мінливістю й підвищеною конфліктністю. Під впливом соціальноекономічних, суспільно-політичних і духовно-культурних чинників політична
діяльність знаходиться у стані перманентних змін, набуваючи нових ознак, форм і
модифікацій.
В умовах поглиблення насамперед соціально-економічних негараздів, які набули
системного характеру, актуалізуються протестні і радикалістські настрої політичних
акторів. Це, своєю чергою, активізує діяльність різноманітних соціально-деструктивних
політизованих угруповань.
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На тлі стрімкого падіння соціальних стандартів і якості життя переважної
більшості населення деякі політичні сили змагаються за симпатії потенційних виборців
через декларування радикальних агресивно-популістських, експресивних гасел. Задля
здобуття масової підтримки у суспільстві окремі політичні діячі здійснюють вчинки,
що мають надмірно демонстративний, естетсько-символічний характер.
Соціально-тілесні акції жіночого руху «Femen», що мають відверто асоціальновульгарний вигляд, здебільшого постановочні заходи Радикальної партії та її одіозного
лідера О. Ляшка, контркультурно-естетські хепенінги й перформанси «братчиків»
Д. Корчинського, «акції прямої дії» і символічні «захоплення» адміністративних
будівель активістів Націонал-більшовицької партії, флешмоби молодіжних
анархістських спільнот інколи набувають значного резонансу, привертаючи до їхніх
учасників суспільний інтерес. В окремих випадках зазначені провокаційні заходи
використовуються у політичній боротьбі задля дискредитації й спотворення іміджу
деяких політичних сил.
Використання трансляційних й сугестивних можливостей всесвітньої мережі
Інтернет і популярних соціальних мереж дозволяє суттєво розширювати зацікавлену
аудиторію та впливати на формування громадської думки в країні. В умовах
поглиблення майнової диференціації й подальшого зубожіння населення такі заходи у
спотвореному вигляді відображають прагнення окремих депривованих індивідів і
соціальних груп у радикальній формі висловити протест щодо втрати свого статусу і
ролі у суспільному житті.
Відтак політичний радикалізм стає невід’ємним піар-компонентом і своєрідним
модним трендом сучасного політичного життя в Україні. Його вияви спостерігаються у
риториці й публічній діяльності окремих політичних діячів, функціонуванні
парламентських політичних партій та неформальних політизованих ініціатив, ціннісних
настановах і орієнтаціях владних та опозиційно налаштованих політичних еліт,
окремих маргіналізованих прошарків населення.
Аналіз останніх публікацій. Особливості творчої активності молодіжних
субкультурних течій є предметом наукових досліджень Т. Андреєнкової, Т. Невської,
Г. Шостака, Т. Шеметової, А. Чечевої та ін. Разом із тим, у пропонованій статті автори
намагаються проаналізувати механізм формування соціально-протестних ідей
суб’єктами молодіжного радикалізму через використання засобів мистецької
активності. Ця обставина і визначає актуальність пропонованої статті.
Метою статті є аналіз використання суб’єктами молодіжного радикалізму засобів
мистецької активності для формування соціально-протестних ідей.
Виклад основного матеріалу. Використання творчо-епатажних методів у
політичній діяльності об’єктивно зумовлює її абсурдизацію, адже спроби саме так
підкреслити свою безкомпромісність й непримиренність до наявних політичних реалій
мають здебільшого удаваний, показний, штучно створюваний характер. Намагаючись
стати об’єктом суспільної уваги та набути скандального іміджу, окремі політичні діячі
акцентують увагу на своєму іноетнічному походженні, декларують прихильність до
неорелігійних, сурогатних ерзац-культів. Поширення набуває експлуатація теми
нетрадиційної статевої орієнтації окремих політиків.
Вплив соціально-негативних чинників спричинює появу політизованої
субкультури радикалістської спрямованості, що відзначається низкою специфічних
атрибутивних ознак. Вагомим складником радикалістської субкультурності є зовнішній
стиль і символіка, що сприяють вирізненню та ідентифікації громадських активістів.
Світогляд носіїв цієї субкультури характеризується насамперед відсутністю
стандартизованих буденно-побутових уявлень про суспільно-політичні процеси.
Властиві представникам субкультурних спільнот епатажні поведінкові практики
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вирізняються демонстративним нехтуванням загальноприйнятими соціальними
нормами. Внаслідок соціокультурних деформацій альтернативою виваженої політичної
риторики стає сурогатне мовлення, що поєднує елементи мовних практик кримінальної
субкультури, обсценної лексики та запозичених із популярних соціальних мереж
неологізмів.
Розвиток багатопартійної системи, поширення політичної конкуренції і
політичного плюралізму спричинили появу креативних підходів у політичній
діяльності. Яскравість, незвичність, образна виразність, оригінальність і своєрідність
політичної участі визначає можливості впливу політичних сил на політичний вибір і
поведінку населення.
Через це вияви молодіжного радикалізму у реальному житті, особливо у його
політичному сегменті, набувають мистецько-естетизованих форм. На відміну від
шаблонних агітаційних заходів і пропагандистських штампів, якими послуговуються
респектабельні політичні сили, що реально претендують на владу, молодіжні
субкультурні групи радикалістської спрямованості перетворюють політичну акцію на
сюжет для художнього твору. Невипадково відомий мистецтвознавець Б. Гройс
зауважує, що «…зараз ми живемо в суспільстві, в якому будь-який політик генерує
значно більше картин і зображень, ніж будь-який художник…» [2]. Бурхливі емоції та
екзистенційні переживання учасників таких акцій стають своєрідним поштовхом для
активізації їхньої мистецької діяльності, що знаходить свій вияв у музичних
композиціях, літературних творах, сюрреалістичних сюжетах образотворчого
мистецтва.
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій спричинив зміну
якості сучасного політичного процесу. Будь-яка політична подія стає суспільно
значущою лише тоді, коли вона потрапляє у фокус уваги ЗМІ. Це спричинює заміну
діяльнісного компоненту цієї події комунікативним. Іншими словами, конкретна
політична діяльність замінюється політизованим шоу, де ефектна презентація стає
альтернативою реальним політичним вчинкам. Значного поширення набувають не
реальні, а віртуальні форми політичної участі, внаслідок чого розробка і трансляція
конкретних вимог і програм дій поступається місцем необхідності пошуку яскравих
образів для презентації політичних сил, які можуть визначити політичний вибір і форми
політичної участі населення. Інструментами такого впливу на суспільну свідомість
стають не традиційні методи політичної боротьби, а форми мистецької активності, що
транслюють різноманітні сценарії політичної поведінки.
Найбільш яскраво ці тенденції простежуються у діяльності маргінальних
політизованих спільнот, схильних до неконвенціональних методів політичної участі.
Обмеженість або відсутність матеріальної і фінансової ресурсної бази змушує
активістів цих спільнот вдаватись до політичних дій, що містять ознаки мистецької
провокації. Такі вчинки шокують населення, надають абсурдного вигляду закликам і
діям респектабельних політичних сил, а тому привертають суспільну увагу до їхніх
учасників.
Мистецтво як одна із форм суспільної свідомості відображає соціальну реальність
у художніх образах, формує у людини естетичні засади сприйняття оточуючої
дійсності. Відіграючи роль духовної основи будь-якого суспільства, мистецтво через
засоби і методи творчої діяльності транслює цінності, які визначають поведінку
людини у будь-якій сфері суспільної активності – економіці, релігії, культурному житті,
політиці.
У субкультурному молодіжному просторі особливо значущою є музично-поетична
творчість, яка емоційно-чуттєво впливає на свідомість молодої людини, визначаючи її
естетичні уподобання, ціннісні орієнтації та соціально-поведінкові стереотипи.
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Загальновідомо, що субкультурне середовище відзначається своєю неоднорідністю,
поєднуючи різноманітні групи, спільноти і течії. Цей своєрідний «фракціонізм»
значною мірою обумовлюється прихильністю молодих людей до різних музичних
стилів. Їхні представники інтерпретують характерні для молодого віку проблеми згідно
із своїми уявленнями про добро і зло, прекрасне і потворне, пропагуючи ідеї
соціального протесту та активної громадянської непокори наявним у суспільстві
нормам і приписам, які реально або ілюзорно стримують вільний творчий розвиток
молодої особистості. Закладені у музично-поетичних творах ідеї, на які орієнтуються
різні субкультурні течії, є дієвим способом формування та ідентифікації кола
однодумців, яких поєднує бажання здійснити швидкі радикальні суспільні зміни.
Власне конкретний музично-поетичний стиль стає механізмом солідаризації такої
спільноти, визначаючи стиль життя і логіку поведінки її представників.
Переважна більшість субкультурних спільнот є ригідними соціальними
мікросистемами. Тому доступ до них мають особи, які мають ідентифікаційні ознаки,
властиві цим системам. Серед них особливо значущими є володіння специфічними
мовними практиками (сленгом), надання переваги визначеному зовнішньому стилю та
поведінки, прихильність до конкретних культурних продуктів тощо. Через це
українська дослідниця Т. Андреєнкова цілком обґрунтовано вважає, що прихильність
до музичного стилю здатна не лише визначати належність особи до конкретної
субкультурної групи, а й формувати життєвий стиль індивіда [1, с. 113]. У цьому
контексті соціокультурна діяльність субкультурних спільнот не обмежується лише
музично-поетичною та художньою творчістю, а супроводжується спробами визначити
власний символічний простір, матрицею якого є визначена соціальна реальність, а
духовним наповненням – специфічні творчі ідеї та інтелектуальні практики.
Оспівування ідей абсолютної свободи і непідкорення впливу будь-яких суспільних
інститутів зближує представників субкультурних груп із політичними радикалами, які
також відстоюють і пропагують ідеї докорінної трансформації суспільних відносин.
Такі ідейні взаємовпливи сприяють появі молодіжних політизованих спільнот, у межах
яких парадоксально поєднуються яскраві гасла, контркультурні норми та політичні
вимоги. Цей незвичний симбіоз зумовлює трансформацію радикальних політичних ідей
у смисложиттєві принципи молодих людей. Віра молодих людей у чесність і
непідкупність обраного музичного «кумира», його нездатність зраджувати своїм ідеям і
принципам перетворює радикальні політичні вимоги на ерзац-релігійну доктрину, яка
сприймається не раціонально, а емоційно-чуттєво. Розуміючи це, політичні радикали
намагаються залучити до своїх лав або хоча б заручитись підтримкою популярних у
молодіжному середовищі музичних колективів, сприяючи їм в організації і проведенні
концертів і фестивалів, виданні музичної продукції тощо. Розміщення на офіційних
інтернет-сайтах радикальних угруповань розділів із композиціями певних музичних
колективів має на меті привернути увагу молоді до діяльності політичних радикалів,
переконати її у тому, що естетичні уподобання молодих людей і політичні ідеї
прихильників неконвенціональних методів політичної боротьби збігаються, а відтак
виникає об’єктивна можливість для спільної діяльності. Самі музичні колективи стають
пропагандистськими «рупорами» і трансляторами радикальних ідей, посилюючи їхній
вплив на молодіжну свідомість незаперечним авторитетом творчого «кумира» і
романтизуючи перебування у лавах радикальних угруповань, діяльність яких може
інколи мати злочинний характер. Це безумовно сприяє розширенню кола прихильників
і збільшенню чисельності лав політичних радикалів. Штовхаючи молодих людей на
здійснення протиправних вчинків, ідеологи та неформальні лідери радикальних
спільнот камуфлюють їх під естетські заходи, участь у яких має творчий, ігровий
характер.
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Музично-поетична творчість молодих бунтарів своїм корінням сягає
контркультурних тенденцій, які набули значного поширення у 1960-х рр. у низці країн
Західної Європи та США. Декілька формацій тогочасної молоді, відчувши на собі страх
війни, вплив тоталітарних систем і пов’язаних із ними переслідуваннями інакодумства,
спробами створення «одновимірних», вкрай ідеологічно ангажованих суспільств,
активно висловлювали протест проти бездуховності, технократизму, надмірного
раціоналізму й утилітаризму капіталістичних суспільств, засуджували «гонитву за
прибутком» й утиски людей, які бажали негайних суспільних перетворень. Масові
студентські демонстрації, молодіжні бунти, сутички із поліцією поширювали й
романтизували серед молодих людей пафос боротьби й протистояння.
В умовах кризи традиційних механізмів соціалізації, ускладнення адаптації до
мінливих умов суспільного життя, невизначеності пріоритетів естетичного виховання,
деформації і падіння авторитету державно-політичних інститутів відбулося зміщення
пошукової активності молодих людей у бік формування ідеальної культурної моделі та
інтелектуальної ситуації, які задовольняли б їхні потреби у творчому самовираженні.
Шукаючи способи доведення своєї позиції, найбільш радикальна частина молодих
інтелектуалів схилялася до необхідності провадження збройної боротьби проти
держави та її інститутів. Наслідком цього стала поява низки ліворадикальних
терористичних груп («Фракція Червоної Армії», «Червоні бригади» та ін.), які
проголосили своїм кредо знищення капіталістичного суспільства.
Найповніше цей протестний революційний пафос знайшов своє втілення у
молодіжній культурі, представники якої перейшли в інтелектуальну й естетичну
«опозицію» щодо домінантних у суспільстві культурних цінностей. Відкидаючи їхню
уявну фальш і нещирість, молоді радикали сформували власну культурну модель, що
відповідала їхнім інтелектуальним потребам, відображала прагнення молодих людей до
самореалізації, самоактуалізації і збереження власної самобутності у невизначених
суспільних умовах. Властивий домінантній культурі сентименталізм був замінений
брутальністю й гранично нонконформістським ставленням до оточуючої реальності.
Власне ці радикалістські принципи сформували світ рок-культури – молодіжної течії,
творчість якої поєднала ідеї бунтарства, протесту й боротьби проти нещирості й
соціальної несправедливості, які панували у тогочасних капіталістичних суспільствах.
Соціальний контекст цієї течії демонстрував не лише прихильність молодих людей до
модерних творчо-естетичних тенденцій, а й визначав їхню громадянську позицію щодо
подій, які відбуваються у країні та світі.
Найбільш ефективними трансляторами цих ідей стали музика й пісенні тексти.
Бурхливий розвиток різноманітних інформаційно-комунікативних технологій зумовив
закріплення за музично-поетичною творчістю статусу одного із найбільш доступних
видів мистецтва, оскільки вона не вимагає від людини значної концентрації уваги і
витрат часу. Рок-музиканти не лише транслювали соціально-протестні ідеї, а й стали
зразками для наслідування для молодих людей, визначаючи їхні ціннісні настанови,
стиль життя і норми поведінки. Соціомузичні практики рок-культури стали своєрідним
символом ціннісного конфлікту, який виникає між різними поколіннями. Процес
вікового самоствердження, який переживають молоді люди, супроводжується їхніми
пошуками власної соціокультурної ідентичності, яка актуалізується у різноманітних
неформальних групах і субкультурних спільнотах. У час соціально-економічної
нестабільності та загострення суспільно-політичних конфліктів у найбільш радикально
налаштованому сегменті молодіжного середовища формуються специфічні естетичні
уподобання, етичні настанови і способи творчого самовираження, які особливо
рельєфно ілюструють ціннісний міжпоколінний конфлікт. І саме рок-культура, як
зазначає російський культуролог Т. Невська, здатна акумулювати протестний потенціал
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молодіжних субкультурних течій проти офіційної культурної традиції, сприяючи тим
самим утвердженню у суспільстві альтернативної системи цінностей [3, с. 17–18].
Власне це сприяє виокремленню у молодіжному середовищі специфічного
субкультурного простору, який відзначається своїми специфічними методами й
способами освоєння соціальної реальності. У цілому рок-культура у якості
консолідаційного механізму молодих радикалів, на думку білоруського дослідника
Г. Шостака, виконує низку соціально-значущих функцій, а саме:
– комунікативну, оскільки творчі продукти рок-культури є засобами спілкування для
молодих людей, що відбувається під час листування, обміну аудіо- і відеозаписами,
спільного відвідування концертів улюблених творчих колективів і гуртів;
– афіліативну (групотвірну), що знаходить свій вияв у консолідації молодих людей у
відповідності з їхніми естетичними уподобаннями;
– пронологічну, що формує засади певних поведінкових стереотипів та іміджевих
характеристик;
– компенсаторну, що дозволяє молодим людям компенсувати емоційну невиразність
власного повсякденного життя;
– рекреативно-гедоністичну, пов’язану із отриманням насолоди від прослуховування
улюблених музично-поетичних композицій;
– аксіологічну, яка формує систему цінностей для молодих людей залежно від їхніх
естетичних уподобань;
– ідентифікаційну, що виявляється у самоототожненні молодих людей зі своїми
улюбленими рок-творцями;
– самореалізаційну й самостверджувальну, що виражається у створенні й виконанні
різноманітних продуктів рок-культури або їхньому споживанні, володінні
престижними дисками і магнітофонними записами, свіжою інформацією про життя і
творчість улюблених виконавців тощо;
– ескапістську, за якої рок-культура для молодих людей є своєрідним засобом втечі від
ілюзорної «недосконалості» навколишньої дійсності; вона створює для них своєрідну
«культурну нішу», у якій можна сховатися від труднощів побуту і проблем
повсякденного життя [9, с. 174–176; 10].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Зважаючи на викладене,
соціально-протестні ідеї суб’єктів субкультурного молодіжного радикалізму є
результатом
специфічної
соціокультурної
діяльності.
Ідейна
композиція
радикалістських ідей подається крізь призму різноманітних мистецьких продуктів,
зокрема музично-поетичної творчості. Це сприяє її швидкому поширенню і засвоєнню у
свідомості різноманітних молодіжних субкультурних груп і течій. Соціальна
протестність та надмірний критицизм відображає невдоволення молодих людей
наявною в суспільстві соціокультурною системою, її ціннісними і поведінковими
нормативами. Під впливом соціально-негативних чинників це невдоволення поступово
зміщується у політичну площину. Об’єктами критики молодих радикалів стають
держава, наявний суспільно-політичний лад, економічна система, які ототожнюються із
соціальною несправедливістю, обмеженням права вибору та особистої свободи молоді.
Цей протестний потенціал знаходить своє найповніше втілення у рок-культурі –
специфічній течії, яка формує засади специфічного пізнання й освоєння соціальної
дійсності молодими людьми через радикальний опір і бунт. Своєю чергою, бунтівний і
протестний характер творчості субкультурних течій сприяє їхньому зближенню із
політичним радикалами. Ця взаємодія, з одного боку, стимулює розвиток музичнопоетичної творчості представників молодіжного субкультурного середовища, а з
іншого – забезпечує кількісне поповнення лав політичних радикалів.
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Перспективними напрямками подальших досліджень є аналіз теоретичних
підходів до дослідження субкультурного молодіжного радикалізму.
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Скриль С. А.
РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ
У ДЕРЖАВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
У статті досліджуються тенденції реформування політичних інститутів у
постсоціалістичних державах Центральної та Східної Європи в умовах розширення
Європейського Союзу. Розглядаються загальні закономірності формування
уніфікованих державних інститутів у межах європейського простору.
Ключові слова: демократичний транзит, політичні інститути, конституційна
реформа, єдиний європейський простір, інтеграція.
Скриль С. А. Реформирование политических институтов в государствах
Центральной и Восточной Европы в контексте евроинтеграционного процесса.
В статье исследуются тенденции реформирования политических институтов в
постсоциалистических государствах Центральной и Восточной Европы в условиях
расширения Европейского Союза. Рассматриваются общие закономерности
формирования унифицированных государственных институтов в границах
европейского пространства.
Ключевые слова: демократический транзит, политические институты,
конституционная реформа, единое европейское пространство, интеграция.
Skryl S. A. Reformation of political institutes in states of Central and Eastern Europe in
context of eurointegration process.
Almost all postcommunist states of Central and Eastern Europe (except Ukraine,
Byelorussia and Russia) belong to the group of countries which attained the most ponderable
results of democratic transformations. For certain countries reforms (political and economic)
were carried out after the unique «methodological matrix». Among the key trends of
transformation processes in the investigated states it is followed to select creation of
normative (in the first turns constitutionally legal) basis of political space. The normative
providing took place on the base of western legal traditions. Examining a right as part of
civilization, O. Kharitonova and E. Kharitonov determine properties of such traditions:
– relatively clear limit between legal and other institutions; although policy and moral can
determine a law, but they are not interpreted as a law;
– management legal institutions are charged by the special corps of people which specially
get legal education for this purpose;
– legal idea influences on legal institutes;
– right is perceived in society as concerted unit and unique formed system;
– law is perceived as an integral system, «organism» which develops through a generation;
– viability of the legal system is based on the confidence of society in lasting character of
right;
– development of right testifies that it proceeds not simply, but has the history;
– historic character of right is related to the awareness of his advantage above political
power;
– in one society exist and compete different jurisdictions, that makes advantages of law
necessary and possible [5, p. 48].
Actually western legal traditions which formed philosophical and political principles of
supremacy of right came forward the scientific paradigm of constitutional changes in most
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countries of Central and East Europe. Renewed constitutional acts were regulated by
features, volume and limits of functioning and development of political institutes. One of the
first steps of political reforms was in quality fundamental principle of organization of public
power, and also creation competition in political environment. The important element of
reforms was «hard» or «soft» lustration.
Analysing the factors of progress of democratic transformation of mentioned states, it is
necessary to mark that they have historical, civilization, legal and political character.
Efficiency of alteration of political institutes is also related to forming of certain goal of
reforms – integration to European Union.
Key words: democratic transit, political institutes, constitutional reform, common
European space, integration.
На формування та розвиток політичних інститутів у державах Центральної та
Східної Європи наприкінці ХХ ст. найбільший вплив мали два історичні політичні
фактори – розпад «соціалістичного табору» та поступове розширення Європейського
Союзу. Саме у контексті зазначених процесів слід досліджувати загальні тенденції та
особливості трансформації політичних систем постсоціалістичних країн регіону.
Проблематика демократичного транзиту у державах Центральної та Східної
Європи аналізувалась у працях видатних західних дослідників – З. Бжезинського,
Д. Растоу, С. Хантінгтона та ін. Серед сучасних вітчизняних учених цій проблемі
присвячені праці О. Долженкова, В. Кольцова, І. Кресіної, Ю. Маслова, А. Мельвіля,
М. Миронюка, Д. Стукала, А. Романюка, С. Наумкіної, І. Телелим та ін.
Вплив європейських стандартів і цінностей на утворення політичних інститутів у
європейських країнах досліджувався У. Задельмаєром, Ф. Шіммельфеннінгом,
С. Штукаріним, Є. Юрійчуком, В. Ясинською та ін.
Мета статті – наукове обґрунтування певних закономірностей розвитку політичних
інститутів у країнах Центральної та Східної Європи у конкретний історичний період, а
також визначення напрямів реформування політичних інститутів в Україні в контексті
європейського процесу.
Традиційно у політичній науці під демократичним транзитом розуміється
«жорсткий» (революційний) або «м’який» (еволюційний) перехід суспільства від
авторитарного (тоталітарного) режиму до демократичного. Так, С. Хантінгтон
характеризує три моделі демократичного транзиту: 1) класичну лінійну модель (Велика
Британія, Швеція), яка передбачає поступове обмеження влади монарха, розширення
прав громадян та парламенту; спочатку піддані отримують громадянські (особисті)
права, потім права політичні і значно пізніше – соціальні; поступово обмежуються та
скасовуються виборчі цензи; парламент стає вищою законодавчою владою та
контролює уряд; 2) циклічну модель (у багатьох країнах Латинської Америки, Азії та
Африки), яка передбачає чергування демократичних та авторитарних режимів при
формальному позитивному ставленні політичної еліти до демократії; така модель
свідчить про недостатню зрілість внутрішніх передумов демократії і особливо про її
слабку укоріненість у домінуючій політичній культурі; 3) діалектичну модель (Іспанія,
Португалія, Греція), яка також характеризується нестабільністю перехідних політичних
режимів, але перехід до демократії здійснюється під впливом вже достатньо зрілих для
неї внутрішніх передумов (індустріалізації, численного середнього класу, достатньо
високого освітнього рівня громадян, раціоналізації та індивідуалізації масової
свідомості); зростання цих та інших факторів зумовлює доволі швидкий перехід до
стабільної та життєздатної демократії [4].
Аналізуючи особливості демократичного транзиту у постсоціалістичних державах
Центральної та Східної Європи, З. Бжезинський зазначає, що процес трансформації не є
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безперервним, але складається з послідовності певних фаз. Крім того, не всі держави
знаходились на однакових стадіях процесу трансформації. Демократичний транзит
передбачає первинність політичних реформ у якості передумови ефективності
економічних реформ.
Об’єктивність наукового дослідження визначеної у статті проблеми вимагає
встановлення критеріїв класифікації постсоціалістичних держав з метою їх групування
за рівнем ефективності демократичних перетворень.
На думку А. Мельвіля, Д. Стукала і М. Миронюка, критерієм групування
посткомуністичних держав є інтегральний індекс демократії PCAD I (Principal
Components Analisis Democracy Index), який включає декілька десятків змінних. За
допомогою кластерного аналізу встановлені шість груп держав:
1) до демократичної консолідації (Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Монголія,
Польща, Румунія, Словаччина,Словенія, Чехія, Естонія);
2) на шляху до демократії (Албанія, Грузія, Македонія, Молдова, Україна);
3) стрибок до демократії (Сербія і Хорватія);
4) проблемні траєкторії (Вірменія, Киргизія та Росія);
5) на шляху до автократії (Азербайджан, Білорусь, Казахстан та Таджикистан);
6) консолідовані автократії (Туркменістан та Узбекистан) [2, c. 10].
Зазначена класифікація дозволяє зробити висновок, що майже усі
посткомуністичні держави Центральної та Східної Європи (окрім України, Білорусі та
Росії) відносяться до групи країн, які досягли найбільш вагомих результатів
демократичних перетворень. Вірогідно, у всіх цих країнах реформи (політичні та
економічні) здійснювались за єдиною «методологічною матрицею». Серед ключових
напрямів трансформаційних процесів у досліджуваних державах слід виділити
створення нормативної (у першу чергу конституційно-правової) основи полікратичного
політичного простору. Нормативне забезпечення відбувалось на ґрунті західних
правових традицій. Розглядаючи право як частину цивілізації, О. Харитонова та
Є. Харитонов визначають властивості таких традицій:
1) відносно чітка межа між правовими та іншими інституціями; хоча політика і
мораль можуть визначати закон, але вони не трактуються як сам закон;
2) управління правовими інституціями доручається спеціальному корпусу людей, які
для цього спеціально отримують юридичну освіту;
3) юридична думка впливає на правові інститути;
4) право сприймається у суспільстві як узгоджене ціле, єдина сформована система;
5) закон сприймається як цілісна система, «організм», який розвивається через
покоління;
6) життєздатність правової системи ґрунтується на впевненості суспільства в
довговічному характері права;
7) розвиток права свідчить, що воно не просто продовжується, а має свою історію;
8) історичність права пов’язана з усвідомленням його переваги над політичною
владою;
9) всередині одного суспільства існують і змагаються різні юрисдикції, що робить
переваги закону необхідними і можливими [5, c. 48].
Фактично західні правові традиції, які сформували філософські та політичні засади
верховенства права, виступили науковою парадигмою конституційних змін у більшості
країн Центральної та Східної Європи. У свою чергу оновлені конституційні акти
регламентували особливості, обсяг та межі функціонування і розвитку політичних
інститутів. Одним із перших кроків політичних реформ у визначених в статті державах
стало утвердження парламентаризму в якості фундаментального принципу організації
публічної влади, а також створення конкурентного політичного середовища для
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діяльності політичних партій і рухів демократичного вектора. При цьому на
законодавчому рівні здійснювалось обмеження та/або заборона партій-носіїв
комуністичної ідеології. Важливим елементом реформ було проведення «жорсткої» або
«м’якої» люстрації.
Люстрація (від латинського «lustratio» – очищення через жертвопринесення) в
політичному смислі означає очищення влади від старих кадрів, заборону функціонерам
попередньої влади займати посади в державному апараті, обиратися у представницькі
органи, бути суддями, інколи навіть займатися викладацькою діяльністю тощо.
Люстрація – це політична форма легітимації нового державного режиму. Вона не
обов’язково здійснюється в строгих юридичних рамках, оскільки її мета носить
переважно характер ідеологічного протистояння нової правлячої еліти і старої [див.
детал.: 3].
Основна мета проведення люстрації в більшості держав Центральної та Східної
Європи – відсторонення від державних посад старої та формування нової політичної
еліти (переважно із представників середнього класу) – більш-менш була досягнута.
Можна стверджувати, що спільною «методологічною матрицею» реформування
політичних інститутів на етапі «демонтажу та руйнування комуністичної моделі» стало:
по-перше, конституційне утвердження парламентаризму на засадах західних правових
традицій; по-друге, формування демократичних партій; по-третє, проведення люстрації;
по-четверте, проведення прозорих та вільних виборів (переважно за пропорційною
моделлю).
Наступні етапи трансформації (в напрямі уніфікації) політичних інститутів у
Балтійських державах, державах Вишеградської групи, Румунії та Болгарії пов’язані з
поширенням і нормативним закріпленням цінностей та стандартів Європейського
Союзу у політичних та економічних системах цих країн. Насамперед йдеться про
Копенгагенські
критерії
1993 р.,
які
передбачають,
зокрема,
створення
(функціонування) інститутів, що ефективно забезпечують сталий демократичний
розвиток держави. Такі інститути слід поділити на дві групи: державні та недержавні.
До державних відносяться: 1) підконтрольний парламенту та судовій владі уряд, який
працює виключно у спеціально-дозвільному правовому режимі; 2) відокремлений від
політичної системи незалежний суд.
Недержавні інститути – політичні партії як носії певної стратегії розвитку
суспільства, незалежні профспілки та засоби масової інформації. В окрему групу слід
виділити фінансово та інфраструктурно самостійні територіальні громади як низову
ланку демократичного суспільства.
Можна погодитись із думкою І. Кресіної, яка слушно зазначає, що специфічний
характер політичної трансформації Центральної і Східної Європи зумовлений
насамперед загальними для них умовами входження в транзит після катастрофи
соціалістичної системи.
По-перше, до початку політичної трансформації країни Центральної і Східної
Європи належали до групи не найбільш розвинених в економічному відношенні країн
світу, але були досить розвинуті порівняно з іншими державами колишнього
соціалістичного табору.
По-друге, до Другої світової війни ці країни вже мали досвід розвитку в умовах
демократичної державності.
По-третє, геополітичне розташування країн Центральної і Східної Європи між
Західною Європою і Росією давало їм змогу безпосередньо спостерігати переваги і
недоліки тієї чи іншої політичної системи.
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По-четверте, маючи за плечима досвід втрати державності й самостійності, країни
Центральної і Східної Європи завжди прагнули стати повноправними європейськими
державами з метою досягнення високих життєвих стандартів.
Зазначені загальні умови вступу країн Центральної і Східної Європи в політичний
транзит пояснюють і певну спільність у характері проведення ними системної
трансформації [6, c. 27].
Аналізуючи фактори успішності демократичних перетворень у зазначених
державах, слід наголосити, що вони мають історичний, цивілізаційно-правовий та
політичний характер. Ефективність перебудови політичних інститутів також пов’язана
з формуванням мети реформ – інтеграцією в Європейський Союз.
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Бутирська І. В.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЧАСТИНА ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
У статті автор зазначає, що в останні роки соціальна політика в межах
європейської інтеграції займає значне місце в законодавстві Європейського Союзу,
держав-членів та в реальній практичній діяльності на загальному європейському
соціальному просторі. Реформування соціальної політики нових держав-членів з ЦСЄ
також підпорядковане цим змінам.
Ключові слова: Європейський Союз, держави-члени, соціальна політика,
інтеграційний процес, «метод відкритої координації».
Бутырская И. В. Социальная политика как часть европейского интеграционного
процесса.
В статье автор отмечает, что в последние годы социальная политика в рамках
европейской интеграции занимает значительное место в законодательстве
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Европейского Союза, государств-членов и в реальной практической деятельности на
общем европейском социальном пространстве. Трансформации социальной политики
новых государств-членов из ЦВЕ также подчинены этим изменениям.
Ключевые слова: Европейский Союз, государства-члены, социальная политика,
интеграционный процесс, «метод открытой координации».
Butуrskaya I. V. Social policy as part of the European integration process.
The author notes that in recent years social policy within the European integration
occupies a significant place in the European Union, the member states and in actual practice
the general European social space. Transformation of social policy of the new member states
from CEE countries also is subject to these changes.
Key words: European Union, member states, social policy, integration process, «open
coordination method».
Актуальність дослідження соціальної політики в плані європейського
інтеграційного процесу найперше пов’язана з тим, що у сучасному світі активізувалися
процеси інтеграції, глобалізації та їх противаги – регіоналізації. ЄС виступає як
потужна сила у політичному, економічному і соціальному аспектах. Кожна сфера
європейської інтеграції важлива, але соціальна сфера значима не лише сама по собі, а
стала свого роду лакмусовим папірцем для визначення ефективності політичних,
економічних та інших трансформацій.
У сучасний період увага світу до проблем соціальної політики значно зросла.
Активізація процесів глобалізації змусила ЄС шукати нові підходи і вирішення цієї
складної проблеми, адже попередні методи соціальної політики втратили ефективність,
поставили під сумнів минулі її принципи та цінності. Соціальне питання актуальне і в
теоретичному плані, 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 і для громадян ЄС, і для України. Поперше, держава підписала з ЄС Угоду про асоціацію і вже працює над її реалізацією.
Хоч Україна переживає складні часи як у внутрішньополітичній ситуації (затяжні
військові події на сході країни в зоні АТО, економічна криза, важкий процес реформ у
більшості сфер життєдіяльності суспільства тощо), так і на міжнародній арені (окупація
Криму і військова агресія Росії), проте в умовах глобалізації нашій країні необхідна
стійка соціальна модель, і розвиток європейської інтеграції додає в цьому плані значні
можливості. Зрозуміло, що на даний момент Україні важко сформулювати свою
конкурентоспроможну соціальну перспективу в глобалізованому світі. Американська,
європейська та нова китайська (що відчутно посилилася в останній період) стратегії
формують порядок денний соціального простору, а Україна може лише аналізувати ці
варіанти. Втім, вивчення цих моделей є практично значимим і важливим.
По-друге, ЄС як один з ключових партнерів України підтримує і розглядає
можливість її членства в організації, тому зміни у внутрішній політиці ЄС цікаві для
нашого суспільства, а розвиток соціального напряму інтеграції має не лише науковий,
але й практичний інтерес.
Мета статті полягає в дослідженні соціальної політики як складової європейського
інтеграційного процесу і його значення для розвитку нових країн-членів, що вже
ввійшли у європейський інтеграційний простір.
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Останні дослідження і публікації. Соціальна політика в межах європейської
інтеграції та загалом серед наукових проблем – явище нове, але вже зайняла певне
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 організації,
укладено багато колективних договорів та інших документів у країнах-членах,
з’явилися соціальні кодекси підприємств [1; 4; 6; 7; 13; 29], які представляють
безперечний інтерес для дослідження. До вивчення соціальних проблем звертається
багато науковців, зокрема зарубіжних [3; 9; 17; 18; 28; 31; 33; 36; 38] та українських
[10–12; 15–16]. Вони прагнуть представити нове концептуальне осмислення цих
проблем з позицій різних суспільних наук [14; 28]. Політологи до соціальних проблем
звертаються менше, хоча ці питання аналізують у своїх працях А. Сіленко [19–20],
О. Скрипник [21–23], Н. Хома [25–27] та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес європейської інтеграції, що
триває понад 50 років, еволюціонував, поглибився, розширився. Успішні зміни
дозволили по-новому проаналізувати багато життєво важливих для ЄС проблем, у т. ч.
розбудову загального європейського соціального простору. Якщо формування єдиного
ринку на території країн-членів ЄС успішно завершено, діє єдиний внутрішній ринок,
постійно розширюється зона євро, тобто фінансовий простір, то при розбудові
соціального простору Європейський Союз стикається з серйозними проблемами,
незважаючи на беззаперечні досягнення в соціальній сфері і високий рівень життя
населення.
Поступово від вирішення соціальних проблем, вироблення загальної європейської
політики в соціальній сфері ЄС перейшов до визнання значимості соціальної інтеграції
паралельно з економічною інтеграцією і побудовою єдиного соціального простору.
Найбільш повно соціальні гарантії відобразив Договір про становлення Європейського
економічного співтовариства. За ним держави-члени ЄЕС домовилися не вводити
обмежень на право проживання і економічної діяльності на території своїх країн щодо
громадян тих держав, які підписали договір. Вказано на необхідність боротьби з
дискримінацією за національною ознакою та забезпечення рівності чоловіків і
жінок [5, с. 14].
В Єдиному європейському акті (1986 р.) визнано завдання «формування єдиного
соціального простору в межах Співтовариства», тобто прагнення до створення єдиної
зони захисту в рамках ЄС [8, с. 17–18]. Фактично набір соціальних прав, визначених в
перших договорах, не зазнав змін, але розширили коло учасників прийняття рішень у
соціальних і економічних сферах, створили фінансові інститути забезпечення програм у
соціальній сфері. Особливо зауважили на створенні і зміцненні інститутів соціального
діалогу на рівні Європи.
Прийняття Хартії основних соціальних прав трудящих Співтовариства у 1989 р.
засвідчило, що його інститути усвідомлюють важливість «соціального виміру»
інтеграції. Текст хартії схвалили на сесії Європейської Ради в грудні 1989 р., вказавши
на умови конкуренції в межах Європейських співтовариств, коли видатки на соціальні
гарантії стали враховуватися компаніями при виборі країни для розміщення капіталу і
виробництва. Профспілки заявляли, що ринковий механізм конкуренції в ЄС підриває
завоювання в сфері соціального захисту і веде до «поступової і непрямої ерозії
соціальної політики» [34, с. 9–10]. У хартії було зафіксовано 12 основних соціальних
прав трудящих, які держави-члени ЄС зобов’язалися забезпечити на «належному рівні»
[24, с. 23]. Суттєвий недолік хартії – обмеження її дії лише правами трудящих, а не всіх
громадян. Англійський експерт у сфері євроінтеграції Д. Піндер писав, що «термін
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соціальна політика на жаргоні ЄС означає політику в галузі трудових
відносин» [35, с. 96].
Принципи соціальної політики, викладені в хартії, були закріплені в Угоді про
соціальну політику, прикладеній до Маастріхтського договору 1992 р. Договір закріпив
поняття громадянства ЄС, яке для європейців нерозривно пов’язане з соціальними
правами. У 1997 р. на рівні ЄС до соціальних зобов’язань приєдналися Великобританія,
Австрія, Швеція та Фінляндія. Тож у кінці 90-х рр. було створено єдиний соціальний
простір ЄС (зобов’язання комунітарних інститутів у сфері соціального захисту),
механізм прийняття рішень і контролю за здійсненням соціальної політики у межах
всього ЄС.
Наступним етапом розвитку соціального виміру європейської інтеграції було
проголошення 17 грудня 2000 р. Європейською Комісією, Радою та Парламентом
Хартії основоположних прав ЄС. Цей документ не ввійшов у основний текст договору
і, за наполяганням Великобританії, в договорі відсутні посилання на хартію.
Проголошення хартії відбулося за межами міжурядової конференції [37, с. 46]. Втім,
хартія фактично представляє текст конституції Європейського Союзу.
У хартії вказані основні права громадян ЄС в політичній, економічній та
соціальній сферах. У преамбулі записано, що «окрема людина перебуває в центрі всіх
дій» Співтовариства і що ця хартія встановлює громадянство ЄС, «створюючи тим
самим зону свободи, безпеки і правосуддя». Законодавчою основою хартії названі
«конституційні традиції та міжнародні зобов’язання держав-членів, Договір про
Європейський Союз, Договори Співтовариств, Європейська конвенція з прав людини і
основоположних свобод, Соціальна хартія, прийнята Співтовариством і Радою Європи,
і прецедентне право Суду європейських Співтовариств і Європейського Суду по правах
людини» [32, с. 364]. Тож зі вступом у силу Хартії основоположних прав ЄС соціальні
права ідентифікували з правами в інших сферах. Втім, як і раніше, головною є
проблема здійснення заявлених прав і досягнення тих же гарантій на рівні ЄС, яких
досягнуто в державах з розвиненою системою соціального захисту.
Основи сучасної соціальної політики ЄС запровадили на Всесвітньому саміті по
сталому розвитку в Йоханнесбурзі (2002 р.). Соціальна складова в межах політики
сталого розвитку спрямована на зниження рівня безробіття, підвищення продуктивності
праці і рівнів національного доходу. Окремо виділено вирішення проблеми соціального
забезпечення зростаючої частки старіючого населення. Соціальна системи ЄС
складається з двох рівнів: національного і наднаціонального. До функцій соціальної
політики на рівні окремої держави входить забезпечення колективних соціальних
потреб, а до основних сфер регулювання – охорона здоров’я, охорона праці, захист
оточуючого середовища, освіта та професійне навчання, соціальний захист пенсіонерів,
недієздатних громадян, багатодітних сімей та безробітних. Діяльність окремих
інститутів ЄС на наднаціональному рівні відіграє роль надбудови, сприяючи
вирішенню тих проблем, які за масштабами та за об’ємом не можуть вирішити
національні уряди. Наднаціональну соціальну політику здійснюють, крім головних
інститутів ЄС – Європейської Ради, Парламенту, судів, комісії, – також ще економічний
та соціальний профспілкові комітети, Комітет регіонів та спеціалізовані організації –
Постійний комітет по зайнятості, Структурний комітет, Європейська служба
зайнятості, Система взаємної інформації по політиці зайнятості тощо. Для сприяння
вирішенню таких питань, як підвищення якості життя, покращення охорони праці і
здоров’я, зближення соціальних систем країн-членів ЄС використовується і правове
регулювання з загальною координацією соціальних систем всіх країн-членів ЄС. Тож
механізм соціального захисту ЄС діє за принципом поділу ролей та сфер
відповідальності між різними рівнями за принципом субсидіарності [30, с. 158].
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Євросоюз предметно зайнявся питаннями планування процесу соціальної
інтеграції, усвідомивши її нерозривний зв’язок з інтеграцією економічною і пряму
залежність темпів та глибини останньої від соціального фактора. Ще 20–30 років тому
йшлося швидше про гармонізацію національного права у соціальній сфері,
вирівнювання економічних і соціальних меж розвитку, а нині багато нових факторів
впливають на інтеграційний процес і його соціальні аспекти.
Відбулися зміни в соціальній структурі суспільств, змінився склад держав-членів
ЄС, наповнення і сфера дій соціальної політики стали іншими. Відчутний значний
вплив інформаційного простору, який зв’язав Європу, інновації, які спостерігаються у
всіх сферах життя суспільства, в т. ч. соціальній. Тож не випадково ЄС перейшов до
комплексного планування й активно використовує рамкові програми, які забезпечують
стійкий зв’язок між економічними, науковими й освітніми структурами, через
комунітарні заходи, які ефективні лише на його рівні, зокрема пілотні проекти
загального європейського рівня, пов’язані зі створенням транснаціональних програм
переміщення робочої сили і обміну нею через системи найму та професійного
навчання. Попри це увага надається запровадженню нових методів та інновацій у ці
системи. Практично завершується формування європейського освітнього та
інформаційного простору на території Євросоюзу.
Натомість із розбудовою соціального простору справи виявилися значно
складнішими. Цей простір не лише має мозаїчну структуру, кожна з частинок якого
пов’язана з різними складовими життя ЄС, але й повинен відповідати новому змісту
соціальної політики ХХІ ст. Перед ЄС постали виклики, які змушують його
враховувати цілий комплекс факторів, що визначають розвиток суспільства на даному
етапі. Йдеться про зростання ролі людських ресурсів, соціально-політичних та
соціально-психологічних наслідків трансформацій у політиці й економічному житті
найперше нових країн-членів ЄС з ЦСЄ. Тому для соціальної політики використання
новітніх технологій і можливостей комунікаційних мереж є важливим координуючим і
регулюючим фактором. Це ж відноситься й до розкриття потенціалу людського
(соціального) капіталу та забезпечення умов для його успішної діяльності, що є
обов’язком соціальної політики. Проведення ефективної політики можливе лише на
організованому просторі, який забезпечує стабільність і сприятливий соціальний
клімат [2, с. 127].
Соціальна політика прямо пов’язана з соціальною структурою суспільства, адже в
будь-якій державі всі верстви і групи суспільства в ході його розвитку і вдосконалення
намагаються забезпечити свої інтереси і добробут, а при цьому вимушені взаємодіяти
одне з одним, використовуючи зокрема і такий дієвий механізм, як соціальне
партнерство. Безперечно, що тут важлива і наявність соціального законодавства, яке
гарантує громадянам захист їхніх соціальних і демократичних прав та фіксує певні
обов’язки. Це здійснюється шляхом прийняття документів, які стосуються соціальної
відповідальності держави (чи комунітарних інститутів), бізнесу, неурядових організацій
(профспілок, асоціацій) і окремих громадян. Порушення соціального балансу у
суспільстві породжує його нестабільність і наносить збитки стійкому розвитку в усіх
його складових: політиці, економіці, соціальній сфері, екології тощо.
Можна стверджувати, що ЄС розбудовує єдиний соціальний простір, на якому
громадяни країн-членів, працюючи над примноженням суспільного багатства, могли б
відчувати себе комфортно і мали б необхідні умови для свободи дій і розвитку. Тож для
створення єдиного соціального простору, який забезпечував би поступальний
політичний, економічний та соціальний розвиток, повинна бути чітко визначена
територія, дієві інструменти, методи проведення соціальної політики та наявність
законодавчої бази. Національні реформи соціальної політики, які проводяться в нових
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країнах-членах ЄС, тісно пов’язані з загальноєвропейськими. Головним завданням
стала необхідність ліквідації розриву між чітко організованою економічною політикою
ЄС і наявними національними особливостями соціальної політики, що залишилася в
компетенції держав-членів.
ЄС планує створити нову модель управління соціальним захистом через
інструменти координації і спільної діяльності загальноєвропейських структур та
національних урядів. Для цього пропонується використати «метод відкритої
координації». Враховуючи труднощі, з якими зіткнувся ЄС у спробах гармонізації
національних законодавств, «метод відкритої координації» опирається на обмін ідеями
і досвідом, пропонує спільно визначити принципи дій і знайти шляхи реалізації нової
політики соціального захисту, щоб протистояти викликам часу, з якими стикаються всі
держави-члени.
Необхідність збільшення соціальних витрат і нездатність держав забезпечити їх
спонукали європейські інститути, зокрема Генеральний директорат з економіки і
фінансів Європейської комісії та Економічний і соціальний комітет, підтримати
структурні реформи в соціальній сфері, особливо ті, які торкалися зміни форм
фінансування. Коли прийняли рішення про приватизацію пенсійних систем і охорони
здоров’я, цих двох найбільш вразливих і болісних секторів соціального захисту,
економічні актори в особі великих підприємців і фінансових структур висловили
готовність передати на європейський рівень компетенції, які торкаються систем
приватного соціального захисту. Проте їх соціальні партнери та Генеральний
директорат у справах зайнятості, соціальної політики і рівності можливостей ЄК
висловили своє занепокоєння. На їхню думку, у такому разі роль національної держави
перетворюється на фікцію, а європейські економічні актори, які претендують на те, щоб
розпоряджатися і соціальною політикою, не зможуть гарантувати соціальну
справедливість, а будуть шукати насамперед власну вигоду.
Зважаючи на цю пересторогу, у 2000 р. уряд Португалії виступив з ініціативою про
поширення «методу відкритої координації» на соціальну сферу. Португальці
запропонували, зокрема, щоб норми, які будуть запроваджуватися в ході проведення
національних пенсійних реформ, обов’язково проходили затвердження на
європейському рівні. Держави-члени погодилися з цією пропозицією, виходячи з
нового політичного та економічного контексту. Втім, створення єдиного економічного і
валютного простору обмежило автономію держав-членів, а процес розширення ЄС
відразу на десять нових акторів за рахунок країн ЦСЄ викликав занепокоєння щодо
збереження досягнень своїх власних систем соціального захисту.
«Метод відкритої координації» дозволяє закріпити певний рівень соціального
захисту. Він зафіксував його мінімальні норми і водночас представив державам свободу
дій у методах досягнення поставлених стратегічних завдань та формах фінансування
соціальної сфери.
Відповідно до суті «методу відкритої координації» почала вирішуватися й інша
гостра для європейців проблема – проблема зайнятості. У 1997 р. були вироблені і
прийняті «Основні напрями стратегії зайнятості» на комунітарному рівні. Цей документ
передбачав, що загальна стратегія має пройти узгодження, власне, своєї
загальноєвропейської стратегії з національними. За підсумками щорічних звітних
доповідей, які держави-члени зобов’язані подавати до Ради і Комісії і де знаходять
відображення результати виконання Національних планів дій у сфері зайнятості,
Комітет по зайнятості і представники ринку праці визначають відповідність
національних планів загальній стратегії. Вони також оцінюють заходи, які держави
виконують для досягнення поставлених цілей.
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У сфері соціального захисту першим етапом координації стали дві рекомендації
Європейського Союзу. Перша з них торкалася визначення загальних цілей соціального
захисту в державах-членах, а друга встановлювала загальні критерії рівня мінімальних
доходів. Ці документи ще раз наголосили, що держави виявилися перед схожими
проблемами, але єдиної відповіді на ці проблеми не існує. У 1995 р. Комісія
представила Європейській Раді повідомлення «Модернізувати і покращити систему
соціального захисту в Європейському Союзі» (СОМ (997/102), а в Ніццькому договорі
2001 р. ст. 144 закріпила створення Комітету по соціальному захисту. Певні результати
отримані і в сфері пенсійного забезпечення. Європейські інституції разом з державамичленами виробили основні напрями стратегії в цій галузі.
По-перше, увага була зосереджена на збільшенні рівня зайнятості, що тісно
пов’язувалося зі стратегією у сфері зайнятості. Для досягнення цілей вказаної стратегії
було визнано обов’язковим доведення середнього рівня загальної зайнятості до 70 % до
2010 р., а рівня зайнятості жінок – до 60 %. Рівень зайнятості працівників старшого віку
(від 60 до 64 років), який нині складає 32 %, до 2010 р. передбачалося збільшити
до 50 %.
По-друге, основні напрями стратегії торкалися управління фінансуванням. У всіх
країнах пенсії складають значну частину бюджетних видатків. На саміті в Барселоні
(2002 р.) 15 держав-членів зобов’язалися вжити заходи для того, щоб зберегти
життєзабезпечення пенсіонерів, ліквідувати дефіцити пенсійних бюджетів і створити
спеціальні фонди для фінансування пенсійних систем у період 2020–2030 рр., коли в
зв’язку з погіршення демографічної ситуації будуть необхідні додаткові резерви.
По-третє, документ створювався, щоб порушити межу між розподілом і
капіталізацією у пенсійному забезпеченні (на користь останньої), перейти від програм
дотацій до планів управління соціальними внесками і збільшити вік виходу на пенсію.
На саміті в Лейкені (2001 р.) сформулювали 11 завдань, які планували вирішити в
пенсійній реформі. Держави з цим погодилися.
До реальної реалізації «методу відкритої координації» включені представники
Комісії, держав-членів, соціальні партнери і представники громадянського суспільства.
Комісія виконує роль координатора: представляє спільно з Комітетом із соціального
захисту і Комітетом по зайнятості пропозиції з основних напрямів діяльності, з
визначення індикаторів і критеріїв. Вона також організовує обмін досвідом і успішною
практикою, допомагає в підготовці національних доповідей, готує підсумкові
документи, здійснює контроль, залучає до своєї діяльності держави-члени і соціальних
партнерів. Особлива увага надається залученню до процесу представників
громадянського суспільства, що відповідає традиціям відкритості і демократії.
Висновки. В результаті проведеного аналізу вказаної проблеми необхідно
зазначити, що з розширенням ЄС до 28 держав-членів «метод відкритої координації»
було поширено і на нових акторів Співтовариства. Крім того, в останні роки його
розробили більш детально і поширили на сферу боротьби з бідністю і соціальним
відторгненням, а також на сферу пенсійного забезпечення. Очевидно, що в наступні
роки його використовуватимуть і в інших секторах, де компетенції Європейського
Союзу ще недостатні, зокрема передбачається використовувати даний метод при
розробці нових підходів в галузі охорони здоров’я, освіти, наукових досліджень та
імміграції.
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УДК 329:94(437.3)«1992/2015»
Андрощук І. М.
ЕВОЛЮЦІЙНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПАРТІЙ
ТА ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ В ЧЕХІЇ
У статті проаналізовано формування партій та партійної системи
Чехословаччини, а згодом Чехії у період з 1990 р. до останніх виборів 2013 р. та
визначено основні партії Чехії впродовж 1992–2015 рр.
Ключові слова: партійна система, політичні партії, ультраліві, ультраправі,
парламентські вибори.
Андрощук И. М. Эволюционные условия и особенности формирования партий и
партийной системы в Чехии.
В статье проанализировано формирование партий и партийной системы
Чехословакии, а затем Чехии в период с 1990 г. до последних выборов 2013 г. и
определены основные партии Чехии в период 1992–2015 гг.
Ключевые слова: партийная система, политические партии, ультралевые,
ультраправые, парламентские выборы.
Androshchuk I. M. Evolutionary conditions and characteristics of the formation of
political parties and party system in the Czech Republic.
The article deals with the analysis of the features of political parties in the Czech
Republic in 1990–2015. The separation of far-right parties in the Czech Republic is quite
specific-conditioned, because they, unlike similar parties in other countries of Central and
Eastern Europe, began to emerge and become quite popular and even relevant immediately
after the collapse of communism in 1989 and the disintegration of Czechoslovakia in 1992–
1993. And only after a relatively short period of time the far-right parties in the Czech
Republic began to marginalize, completely losing the right side of the ideological spectrum
against right and centre-right political parties. The outlined conclusion is confirmed by the
experience of development and operation of such far-right parties as «Movement for
Autonomous Democracy» – Party for Moravia and Silesia (HSD–SMS) and the «Association
for the Republic» – Republican Party of Czechoslovakia (SPR–RSČ).
The author reviewed the history and origin of far-right, far-left and central parties in the
Czech Republic and noted that modern range of political parties in the Czech Republic started
to form immediately after the collapse of the communist regime in 1989, but has historical
traditions, based on the experience of the party system and the principles of nationalism and
agrarian republicanism during the Czech development in Austrian and Austro-Hungarian
empires and in Czechoslovakia in the interwar period.
Since 1990, the party system in Czechoslovakia and later the Czech Republic has
changed significantly. After democratic elections in 1990 in a party-political landscape of
Czech society took place party union and separation, have appeared new and have renewed
so-called «historic» political parties. Mostly these processes had electoral binding, as they
often carried out on the eve of parliamentary elections.
Key words: party system, political parties, parliamentary elections.
Ключовою ознакою та детермінантою міжпартійної конкуренції і політичної
структуризації партій і партійної системи Чехії, як і більшості країн ЦентральноСхідної Європи, упродовж 1990–2015 рр. була їхня соціально-економічна та соціополітична зумовленість, інкорпорована в дихотомії «ліві – праві». Однією із сторін
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такої особливості політичної структуризації партій і партійної системи в Чехії, як
свідчить історично-політичний досвід, є виділення партій ультраправого ідеологічного
спрямування чи партій, які репрезентують сутність чеського правого екстремізму.
Виділення лівоцентристських, лівих та ультралівих політичних партій в Чехії стало
історично-вторинним, бо після колапсу комуністичного режиму і дезінтеграції
Чехословаччини вони виявились найменш популярними у всій історії незалежної Чехії.
Примітно й історично важливо, що після Оксамитової революції 1989 р. у
Чехословаччині та Чехії в 1990–2015 рр. функціонували спершу KSČS, а незабаром і
впродовж майже усієї сучасної історії країни – KSČM. Вони стали «ядром»
зацікавленості передусім таких науковців, як P. Fiala, J. Holzer, M. Mares, P. Pseja,
A. Grzymala-Busse, V. Handl, S. Hanley, V. Hlousek, L. Kopecek, J. Ishiyama, A. Bozóki,
L. Linek тощо.
Виокремлення ультраправих партій у Чехії доволі специфічно зумовлене, адже
вони, на відміну від аналогічних партій в інших країнах Центрально-Східної Європи,
почали формуватися та ставати доволі популярними і навіть релевантними відразу
після краху комуністичного режиму в 1989 р. та дезінтеграції Чехословаччини в 1992–
1993 рр. І тільки згодом партії, які репрезентують правий екстремізм у Чехії, почали
маргіналізуватись, повністю поступившись у правій частині ідеологічного спектру
правоцентристським та правим політсилам. Натомість в інших країнах ЦентральноСхідної Європи, а найбільшою мірою в країнах Вишеградської групи (дещо менше це
стосується Словаччини), ультраправі партії почали формуватися в ході та за наслідками
інтеграції країн регіону до Європейського Союзу, а також під час початку та подолання
наслідків фінансово-економічної кризи наприкінці 2000-х – початку 2010-х років.
Про це зазначено в деяких публікаціях, які присвячені проблематиці партій
ультраправого/правоекстремістського спрямування в Чехословаччині та Чехії й інших
країнах Центрально-Східної Європи, зокрема в розвідках А. Романюка та В. Литвина,
Г. Альберта, М. Бастла, М. Мареша та Й. Смоліка, Я. Кілусека і Й. Смоліка, О. Цакла і
Р. Воллманна, А. Церкерової тощо.
Розвиток сучасної Чехії значною мірою було детерміновано наслідками виборів
1990 та 1992 рр., а також окреслюючими їх особливостями міжпартійної конкуренції,
коли ще формально у межах Чехословаччини все сильнішими ставали відцентрові
тенденції її чеської та словацької частин. Як результат, 17 липня 1992 р. національна
рада Словаччини прийняла декларацію про незалежність Словацької Республіки. Дещо
згодом, а точніше 1 січня 1993 р., Чехія та Словаччина уклали остаточну політичну
угоду, яка передбачала мирну дезінтеграцію Чехословаччини. Від цього періоду
розвиток партій і партійних систем новосформованих країн став формально і фактично
незалежним, однак він значною мірою був детермінований особливостями впливу
політичних партій на дезінтеграцію колишньої федерації.
Починаючи з 1990 р., партійна система Чехословаччини, а згодом і Чехії значно
змінилася. Після демократичних виборів 1990 р. у партійно-політичному просторі
чеського суспільства почали траплятись партійні об’єднання та роз’єднання, виникати
нові чи відновлюватись так звані «історичні» політичні партії. Значною мірою ці
процеси мали електоральну прив’язку, адже часто здійснювались напередодні
парламентських виборів. Саме тому визначення основних/релевантних партій Чехії
впродовж 1992–2015 рр. (від останніх виборів у межах Чехословаччини, коли водночас
вже проглядалась та фактично реалізовувалась перспектива створення Чехії та
Словаччини як незалежних держав) виводимо передусім із електоральних результатів,
тобто зважаючи на те, які партії та з якими виборчими здобутками були представлені в
чеській національній раді і палаті депутатів (саме так з 1996 р. почали іменувати нижню
палату чеського парламенту, натомість вибори в 1990 та 1992 рр. проводили до
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однопалатної національної ради). Разом із цим, партії та партійна система сучасної
Чехії є значною мірою орієнтованими на чинні соціо-політичні поділи.
Після парламентських виборів 1990 р. ключова зміна партійної системи полягала в
тому, що фактично, а згодом й формально почали говорити про виокремлення двох
груп партій та партійних систем у Чехословаччині – чеської та словацької. Навіть
колись національна/федеральна Комуністична партія Чехословаччини (KSČS) від
березня 1990 р. почала розглядатись і трактуватись дихотомічно та дистинктивно – як
Комуністична партія Чехії і Моравії (Komunistická strana Čech a Moravy, KSČM) та
Словацька комуністична партія (Komunistická strana Slovenska, KSS). Зв’язок між ними
фактично було розірвано в 1991 р.[1]. Доповнюючи ситуацію результатами виборів у
1990 р. (на федеральному рівні, а також у Чехії та Словаччині), чітко усвідомлюємо, що
визначальним фактором політичного розвитку Чехословаччини в 1992 р., а з 1993 р.
Чехії і Словаччини було те, що на виборах у 1992 р. вже фактично не було жодних
підстав говорити про уніфікований феномен партійної системи федеративної
Чехословаччини. Натомість на теоретичному і практичному рівні йшлось про
дистинкцію чеської та словацької партійних систем. Це відрізняло вибори 1990 р. від
виборів 1992 р., оскільки перші були своєрідним «вибором або референдумом
політичного режиму», коли в чеській частині федеративної держави переміг
«Громадянський форум» (OF), в словацькій частині – рух «Громадськість проти
насильства» (Verejnosť proti násiliu, VPN) [2]. Другі вибори фактично були можливістю
вибору не просто партій і кандидатів у депутати національних парламентів, а форми
федеративної системи та перевірки її доцільності [3]. Особливо у контексті виборів до
словацької національної ради, адже вони відбувались у постійному дискурсі теми
незалежності й суверенітету, свідченням чому був факт перемоги тих політсил, які
окреслену тему просували. Натомість переможці виборів до чеської національної ради
у своєму сприйнятті майбутньої долі Чехословаччини були неуніфікованими, що
додатково посилювало позиції словацьких політичних партій. У цьому проявилась
слабкість останніх років функціонування чехословацького федералізму, який існував
завдяки тому, що створював можливості та потенціал для політичних лідерів діяти в
напрямі вирішення не загальнонаціональних, а регіональних проблем [4].
Це паралельно можемо спостерігати й на підставі звернення щодо результатів
федеральних парламентських виборів 1992 р. в Чехословаччині, тобто на рівні виборів
до федеральних законодавчих зборів, а також враховуючи структуру останніх. Як
відомо, законодавчі збори складались із двох палат: палати народу, яка формувалась на
підставі врахування населення Чехословаччини, та палати націй, яка рівномірно була
розподілена між чеською і словацькою складовими федеративної держави. При цьому
важливі законодавчі акти приймались шістдесятьма відсотками обранців кожної з палат
федеральної легіслатури, тому про результати виборів до законодавчих зборів потрібно
було говорити як про результати дистинктивного обрання їхніх двох палат. По-іншому
бути не могло, адже рішення федерального парламенту обов’язково мали прийматись,
враховуючи національно-партійну специфіку Чехії і Словаччини, тобто перспективи
кооперації переможців виборів у різних частинах Чехословаччини. А враховуючи це,
особливо в світлі виборів 1992 р., очевидно, що жодна партія не була одночасно
репрезентована в чеській і словацькій частині федеральної легіслатури [5].
Однак навіть попри це, а також з огляду на особливості виборчого законодавства,
різні партії різних частин Чехословаччини здійснили останню спробу кооперування
своїх політичних цілей і зусиль, значною мірою з метою збереження єдності
федерації. [6] Так, «Соціал-демократи Чехії» (ČSSD) уклали політичну угоду з «Соціалдемократами Словаччини» (SDSS), Громадянська демократична партія (ODS) Чехії
сформувала електоральну коаліцію з консервативними партіями Словаччини та навіть
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почала їх фінансувати і підтримувати. Лише кілька дрібних політичних партій
позиціонувались як самостійницькі та регіональні [7]. Тим не менше, загалом словацькі
політичні партії розуміли, що вони наділені значним потенціалом блокування
законодавчих рішень у законодавчих зборах, а тому вони не відмовлялись від ідеї
незалежності Словаччини (але деякі виступали за більшу автономію Словаччина, а
деякі – за її повне відокремлення). Більше того, ця ідея, а також питання очікуваних
економічних реформ було основою виборчої кампанії словацьких політсил. Натомість
чеські політичні партії акцентували уваги винятково на проблемах посткомунізму і
перспективах розвитку держави. Як наслідок, чехи і словаки мали різне бачення
очікуваної системи посткомуністичного уряду та урядування [8]. Ситуацію доповнював
і той факт, що третина партій тогочасної словацької частини Чехословаччини «не
вписувались» у класичний ліво-правий спектр, адже вони були здебільшого
націоналістично-самостійницькими. Натомість у чеській частині Чехословаччини
відсоток таких партій прямував до нуля.
Розподіл депутатських мандатів у межах федеральних законодавчих зборів, а
також особливості регіонально-центричних партійних і виборчих систем поставили
питання федералізму на дуже високий рівень. Як наслідок, а також враховуючи зріз
історичного протистояння чехів та словаків, стало зрозуміло, що федеральні вибори
1992 р. були продовженням довговічних етнорегіональних непорозумінь. Ось чому
переможці виборів у межах національних республік Чехословаччини майже відразу
після волевиявлення почали міжпартійні перемови про майбутнє федерації. Ситуацію
доповнив той факт, що за наслідками виборів законодавчі збори практично перестали
бути ключовим інститутом прийняття політичних рішень у державі. Більше того,
повноваження ініціювати та приймати політичні рішення перейшли з федерального
рівня (від законодавчих зборів) на національно-регіональний рівень, тобто до чеської і
словацької національних рад та виборчо-визначених у них лідерів партій. Особливо
примітно те, що останні відмовились від посад у федеральному уряді, а натомість стали
прем’єр-міністрами своїх республік. Натомість останній федеральний уряд було
сформовано лиш з однією метою – розділити федеративну Чехословаччину. Це було
здійснено на підставі укладення двома республіками низки угод, які «полюбовно та
справедливо» розподілили активи федерації і впорядкували майбутні відносини нових
держав між собою. Фінальним актом стала угода від 1 січня 1993 р., згідно якої
Чехословаччина припинила своє існування.
Чеські/чехословацькі партії та партійна система після Оксамитової революції та
перших демократичних виборів у 1990 р. і закінчуючи дезінтеграцією Чехословаччини
у 1992–1993 рр. пройшли кілька етапів розвитку. Спершу електорату в формі
парламентських виборів запропонували обрати, чи погоджується він на зміну
політичного режиму, а після цього переможці виборів (зокрема, «Громадянський
форум» (OF) у Чехії і «Громадськість проти насильства» (VPN) у Словаччині) як
антикомуністичні рухи розпались на кілька фракцій, які згодом були
інституціоналізовані як партії. Це демонструє, що політичні рухи, які виконали
трансцендентні завдання для подальшого поступу Чехії та Словаччини, незабаром
стали маргінальними структурами, а тому були змушені еволюціонувати в політичні
партії. Пізніше політична еліта (особливо словацька, хоча й без різкого спротиву з боку
чеської еліти) почала просувати ідею національного відокремлення – не обов’язково
такого, що було партійно детермінованим, але такого, що призвело до провалу
конституційних переговорів з приводу майбутнього федеративного устрою
Чехословаччини. Це було відображено в тому факті, що міжпартійна конкуренція
чеських і словацьких політсил була корисною в дуже обмеженому зрізі, зокрема коли
не стосувалась визначення долі національних республік. Внаслідок цього партії, які
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виникли на місці опозиційних рухів, а також нові партії і відновлені «історичні» партії
були різнодиференційованими з приводу розуміння ними особливостей політичного
транзиту, підходів до державного будівництва, економічної трансформації, а також
очищення влади (люстрації) від комуністичної номенклатури. Відповідно,
диференціація стала ключовим фактором формування двох таборів непримиренних
партій, які зрештою й стали «ендогенним каталізатором» колапсу Чехословаччини.
У контексті розвитку Чехії такий хід подій означав, що відлік історії її партій та
партійної системи в умовах нового реалій потрібно вести саме від 1992 р., коли поряд з
федеральними виборами законодавчих зборів Чехословаччини відбулись вибори
чеської (і словацької) національної ради.
У 1996–2010 рр. партійна система Чехії набула паритетного характеру, коли в
палаті депутатів майже однаково успішними стали праві і ліві партії. Починаючи з
парламентських виборів 1996 р. і закінчуючи виборами в 2013 р., ключовою правою
політсилою була Громадянська демократична партія (ODS), а ключовою лівою силою –
Чеська соціал-демократична партія (ČSSD). Меншими правими партіями у різний час в
1996–2013 рр. були: «Асоціація для республіки» – Республіканська партія
Чехословаччини (SPR–RSČ) – в 1996–1998 рр., «Громадянсько-демократичний альянс»
(ODA) – в 1996–1998 рр., Союз свободи – Демократичний союз (Unie svobody –
Demokratická unie, US–DEU) – в 1996–2006 рр., а також «Традиція, відповідальність,
процвітання 09» (Tradice Odpovědnost Prosperita, TOP09) – в 2010–2013 рр. Натомість
меншими лівими партіями у цей період були: Комуністична партія Чехії і Моравії
(KSČM) – у 1996–2013 рр. – і Партія зелених (Strana zelených, SZ) – в 2006–2010 рр. Що
стосується центристських і довколацентристських партій, то вони у 1996–2013 рр. були
не дуже популярними, однак репрезентованими в парламенті, зокрема: у 1996–
2010 рр. – «Християнсько-демократичний союз» – Чехословацька народна партія
(KDU–ČSL), а в 2010–2013 рр. – партія «Зв’язки з громадськістю» (Věci veřejné, VV).
Інші партії у палаті депутатів в 1996–2013 рр. представленими не були, навіть попри те,
що вони були доволі електорально успішними в 1990–1996 рр.
Загалом це доводить, що упродовж 1996–2013 рр. характер партійної системи Чехії
був збалансовано-біполярним, із почерговим домінуванням лівої ČSSD або ж правої
ODS – партій, які найбільше тяжіли чи тяжіють до європейських за своєю природою.
Цьому сприяли різносторонні процеси дифузій, колапсів і електоральних програшів чи
невдач інших лівих та правих партій у Чехії, а також зміна значною частиною виборців
своїх преференцій. Змінилась і соціо-політична зумовленість цих партій, адже
політичний спектр значною мірою став клас-орієнтованим й економічнодетермінованим. Так, за ČSSD здебільшого голосували так звані «білі» і «сині комірці»,
а за ODS – менеджери, різні технічні фахівці, люди інтелектуальної праці та
самозайняті працівники. Ситуація великою мірою була ускладнена в 1996–1998 рр.,
коли значні електоральні успіхи були властиві для радикальних лівих та правих партій
чеської політичної палітри – Комуністичної партії Чехії і Моравії (KSČM), а також
«Асоціації для республіки» – Республіканської партії Чехословаччини (SPR–RSČ), які
сумарно отримали понад 19 % голосів виборців і 20 % парламентських мандатів. Річ у
тім, що ČSSD та ODS, не бажаючи співпрацювати із радикальними партіями, були
змушені кооперуватися між собою. Таким чином було сформовано третій
правоцентристський уряд В. Клауса (ODS + KDU–ČSL + ODA), що користувався
ситуативною підтримкою ČSSD. Подібна ситуація повторилась за результатами
дострокових парламентських виборів 1998 р. (доцільність проведення яких була
зумовлена угодою між ODS та ČSSD), коли радикальні ліві та праві політичні партії
сумарно отримали менше 15 % голосів виборів і 12 % парламентських мандатів. Однак
й тоді переможець парламентських виборів ČSSD не зумів сформувати уряду
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більшості, а натомість сформував уряд меншості (так званий «кабінет самогубців»), що
розраховував на парламентську підтримку ODS й інших правих/правоцентристських
(центристських) партій. Відповідно, у 1998–2002 рр. було імплементовано феномен так
званої «коаліції чотирьох» (або «опозиційної угоди»): урядової ČSSD і неурядових
ODS, KDU–ČSL та US–DEU. [9]
Однак навіть попри результати парламентських виборів 1998 р. і значні ризики
функціонування урядового кабінету меншості (його очолював М. Земан) партійна
система і модель демократії Чехії впродовж 1998–2002 рр. значною мірою
консолідувались, адже: а) значно слабшими або й взагалі непопулярними стали
радикальні популістські партії, особливо ультраправі партії (зокрема, «Асоціація для
республіки» – Республіканська партія Чехословаччини (SPR–RSČ) із її виразною
антиромською позицією), і спеціальні популістські партії «одного питання» (зокрема,
партія «Пенсіонери за безпечне життя» (Důchodci za životní jistoty, DŽJ) з її доволі
специфічним підходом до вирішення проблеми пенсійних виплат і смертної кари); б)
було символізовано значення й інституціоналізовано феномен зміни урядів через
вибори, адже після Оксамитової революції 1989 р. й «оксамитового розлучення»
Чехословаччини 1993 р. вперше до влади (в контексті формування урядів) прийшли не
праві/правоцентристські, а ліві/лівоцентристські політичні партії (зокрема ČSSD), а
також вперше представниками урядових кабінетів стали «вчорашні» опозиціонери; в)
вперше до влади (і не тільки в Чехії, однак й у всій Центрально-Східній Європі)
прийшла «справжня» соціал-демократична партія, яка не була реформованим
«осколком» колишньої комуністичної партії (що було притаманно для інших країн
регіону, а особливо для Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Хорватії
тощо), а натомість була політичною силою, яка формувалась (ще наприкінці ХІХ ст.) і
розвивалась за власними моделями. Хоч, з іншої сторони, Чехія й досі залишається
єдиною країною Центрально-Східної Європи, в якій функціонує практично не
реформована комуністична політсила зі своєю сильною організаційною структурою,
колишніми (а також новими) партійними функціонерами та членами і майже сталим
електоратом – Комуністична партія Чехії і Моравії (KSČM) [10].
З огляду на це, а також зважаючи на результати чергових парламентських виборів
2002, 2006 та 2010 рр., ČSSD та ODS, перманентно залишаючись найсильнішими
відповідно лівою та правою партіями в Чехії, поміж собою жодних політичних угод
більше не укладали і формували кабінети, забезпечуючи їм парламентську підтримку
незалежно одна від одної і опираючись на підтримку лише інших центристських, лівих
або правих парламентських партій (зокрема KDU–ČSL, US–DEU, SZ, TOP09 та VV).
Загалом еволюція формування та функціонування політичних партій і їхнього
парламентського представництва в Чехії від початку процесів колапсу Чехословаччини
і до 2015 р. чітко засвідчує, що в цій країні впродовж аналізованого періоду часу
релевантними (тобто такими, що досягають чи долають своєрідний мінімальний
відсотковий бар’єр репрезентативності, внаслідок чого беруться до визначення типу
партійної системи) були тільки декілька партій, які у різний момент конструювали різні
типи партійних систем, зокрема систем поміркованого, поляризованого чи
напівполяризованого плюралізму у їхній класичній чи модифікованій формі.
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УДК 32.01:323.1:329
Кольцов В. М.
СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ
НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ
Аналізується специфіка становлення багатопартійної системи в країнах
колишнього Радянського Союзу, від кінця 80-х років до теперішнього часу.
Обґрунтовується величезний вплив колишнього політичного монополізму КПРС на
політичні процеси вже незалежних країн. Розглянуто специфіку кожної з
пострадянських республік і показано наявність кризових ситуацій у більшості з них.
Ключові слова: політичний монополізм, багатопартійність, політична система,
політичний процес, пострадянські країни, громадянське суспільство, президент,
партія влади, конфлікт, криза.
Кольцов В. М. Специфика становления и функционирования многопартийности на
постсоветском пространстве.
Анализируется специфика становления многопартийной системы в странах
бывшего Советского Союза, с конца 80-х годов по настоящее время. Обосновывается
огромное влияние прежнего политического монополизма КПСС на политические
процессы уже независимых стран. Рассмотрена специфика каждой из постсоветских
республик и показано наличие кризисной ситуации в большинстве из них.
Ключевые слова: политический монополизм, многопартийность, политическая
система, политический процесс, постсоветские страны, гражданское общество,
президент, партия власти, конфликт, кризис.
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Koltsov V. M. The specifics of becoming and functioning of multi-party system on
postsoviet space.
Scientific meaningfulness of the investigated problem consists in that process of
constructing and functioning of the party systems in each of postsoviet republics is far not
completed, but positive and negative experience of neighbours acquires a value for
reformation of the system of state power in Ukraine.
This direction was carefully investigated by such scientists, as O. Dolzhenkov,
I. Kanevskiy, R. Palshkov, S. Naumkina, O. Novakova, O. Radchenko, A. Romanyuk,
A. Rudich, O. Fisun and other.
The purpose of the article is to reveal the specifics of design of the party systems in
postsoviet republics and to define a vector of their subsequent development.
Consequently, the specifics of postsoviet multi-party system is that at first it was formed
in the process of sharp competitive activity with the political monopolism of CPSU. Important
point in opposition documents was a requirement to clean the article sixth of Constitution of
the USSR, where it was talked that CPSU is leading and sending force of soviet society.
Exactly in this period was the absolute monopoly of CPSU.
Estimating the process of «improvement» of republican structures of СPSU, it is
followed to mean that party structures in a large measure substituted by state machine, that is
why separation of republican parties from СPSU was, actually, the first stage of political
independence.
Consequently, in postsoviet republics the only limited experience of existence of political
pluralism was accumulated in comparison, for example, with the European countries.
Therefore existent contradictions, in default of possibility of their decision in the proper
institutional forms, are instrumental in the increase of latent crisis potential. One of the
reasons of crisis political situation in our state is that the valuable party system is not formed
in Ukraine (it exists only as an aggregate of separate parties). From point of the electoral
system and organization of power, complete party membership of power is attained in
Ukraine. However, many parties execute the function of reflection and defending of public
interests. Party power which does not present society constantly carries conflicts between
business-groups for redistribution of property and advantageous sources of profits in a
policy. And all society is pulled in these conflicts.
Therefore the scientific analysis and prognostication of optimum ways of resolving of
such far not latent conflicts is task number one both for political theory and political practice
in most postsoviet countries.
Key words: political monopolism, multi-party system, political system, political process,
postsoviet countries, civil society, president, party of power, conflict, crisis.
Наукові дослідження політико-інституційних процесів, пов’язаних з дизайном
становлення багатопартійності у пострадянських суспільствах, мають значний
прогностичний потенціал щодо можливих траєкторій розвитку політичних систем і
політичних режимів пострадянського простору. Однак, незважаючи на значні розробки
у цьому напрямі, вважати цю тему вважати завершеною, яка не потребує нових
наукових досліджень, висновків і прогнозів, було б серйозною помилкою. Наукова
значущість досліджуваної проблеми полягає і в тому, що сам процес конструювання та
функціонування партійних систем у кожній з пострадянських республік далеко не
завершений, а відповідно позитивний та негативний досвід сусідів набуває значення
для реформування системи державної влади в Україні.
Цей напрям ретельно досліджували такі відомі вітчизняні вчені, як О. Долженков,
І. Каневський, К. Пальшков, С. Наумкіна, О. Новакова, О. Радченко, А. Романюк,
Ф. Рудич, О. Фісун та ін.
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Мета статті полягає у виявленні специфіки дизайну партійних систем
пострадянських республік та визначити вектор їхнього подальшого розвитку.
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
– дати загальний аналіз інституціоналізації політичного плюралізму як найважливішої
передумови демократичних змін на пострадянському просторі, зокрема через розгляд
становлення багатопартійності;
– дослідити феномен «кольорових» революцій, його місце в схемах демократичного
транзиту та інституціональні наслідки для політичних систем і політичних режимів.
Відтак специфіка пострадянської багатопартійності полягала в тому, що вона
спочатку формувалася в процесі гострої конкурентної боротьби з політичним
монополізмом КПРС. Важливим пунктом в опозиційних документах була вимога:
прибрати ст. 6 з Конституції СРСР, де говорилося про те, що КПРС є керівною і
спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи,
державних і громадських організацій. Саме в цей період ще за абсолютної монополії
КПРС з її лав стали виділятися різні групи, перетворюючись на самостійні партії. Таке
було характерно для багатьох республіканських партійних організацій. Були створені:
Демократична платформа в Компартії Молдови (ДПКПМ) як незалежна Компартія
Молдови, Компартія Естонії (самостійна), Демократична платформа в Компартії
України (надалі Партія демократичного відродження України), Демократична партія
праці Литви (створена на базі «самостійної» компартії Литви, надалі отримала цю назву
на позачерговому з’їзді КП Литви), Демократична партія праці Латвії (створена на базі
Незалежної компартії Латвії) та ін.
Оцінюючи цей процес «усамостійнення» республіканських структур КПРС, слід
мати на увазі, що партійні структури великою мірою підміняли собою державний
апарат, тому відкол республіканських парторганізацій від КПРС був, власне, першим
етапом політичної незалежності.
У Латвії, Литві, Естонії ще наприкінці 1980-х рр. з’явилися такі суспільнополітичні організації, як Народні фронти. Так, установчий з’їзд Народного фронту
Латвії відбувся в жовтні 1988 р., Народного фронту Естонії – у цей же період,
аналогічна структура була створена в Литві («Саюдіс» – «Рух»). Уже в 1990 р. в кожній
з прибалтійських республік пройшли вибори, на яких перемогли сили, що витіснили
місцеві комітети компартії і, відповідно, комуністичну ідеологію.
Проте надалі «Саюдіс», ставши основою багатопартійності в Литві, став
розпадатися: від нього відходили партії, котрі ставали самостійними. У лютому 1989 р.
була створена Демократична партія Литви, Соціал-демократична партія в серпні
1989 р., Християнсько-демократична (січень 1990 р.), Союз литовських націоналістів –
у лютому 1990 р, партія Незалежності (вересень 1990 р.), Демократична партія праці
Литви (грудень 1990 р.), Союз лібералів Литви (грудень 1990 р.). Всього ж в Литві в
1991 р. існували 21 політична партія і об’єднання, в Естонії було 19 партій і об’єднань,
у Латвії – 25 [4].
Саме республіки Балтії стали лідерами в плані інституціоналізації політичного
плюралізму. Вже до 1989 р. багатопартійність в республіках Балтії стає реальністю, як,
втім, і в деяких інших республік Союзу. Не випадково в цей період стали з’являтися
різні публікації, що констатували створювану багатопартійність. Наприклад, в Естонії
ця тенденція знайшла своє відображення в роботі О. Самородного [8] та ін.
У березні 1989 р. Народний фронт був створений в Грузії і зажадав перенести
вибори до Верховної Ради країни і республіки на більш пізній термін, при відповідній
зміні існуючого законодавства (виключивши ст. 6 Конституції СРСР про роль компартії
та ін.).
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У червні 1989 р. на установчому з’їзді був створений Білоруський народний фронт
за перебудову «Адрадженьне». У прийнятій програмі говорилося про прагнення фронту
«організувати широку народну підтримку розпочатих кращими силами КПРС реальних
змін у всіх сферах суспільного життя; пробудження ініціативи, демократичної та
національної свідомості народу». Надалі БНФ розпався, але в країні стали діяти 19
політичних партій і громадсько-політичних організацій.
У травні 1989 р. відбувся Установчий з’їзд Народного фронту Молдови (НФМ), де
були прийняті статут, програма та низка резолюцій. Вже у серпні 1989 р. НФМ провів
«Великі національні збори Молдавії», де була прийнята резолюція про надання
молдовській мові статусу державної на базі латинської графіки, за перегляд
національної символіки, за регулювання процесу міграції та ін. [4]. Станом на 1991 р. в
Молдові вже функціонувало 12 політичних партій, громадсько-політичних організацій
та рухів.
Особлива ситуація складалася в Україні. Фактично функції Народного фронту став
виконувати «Народний рух України за перебудову», установчий з’їзд якого відбувся у
вересні 1989 р. Політика Руху еволюціонувала, і вже на другому з’їзді головна мета
діяльності визначалася як «встановлення державної незалежності України, створення
ненасильницьким шляхом демократичного парламенту республіки». Станом на 1991 р.
в Україні крім Руху було ще майже 20 політичних партій і рухів, у тому числі місцеві
організації створених загальносоюзних політичних партій і рухів.
У середньоазіатських республіках інституціоналізація партій та рухів розвивалася
із значним уповільненням. Але саме тут, в цих республіках, вперше відбулися зіткнення
на національній основі (Алма-Ата – 1986 р., Фергана – 1987–1989 рр., Ташкент –
1989 р.). Там політичні гасла в основному зводилися до вирішення національних
питань, регулювання економічних відносин, здійснення демократичних перетворень.
Так, у Казахстані виник громадянський рух «Азат» («Свобода»), який об’єднав у своїх
рядах політичні партії, рухи, профспілки, жіночі, ветеранські, релігійні організації,
культурні центри за відродження незалежної демократичної республіки Казахстан.
Крім руху «Азат», в Казахстані за станом на 1991 р. діяли ще 7 політичних партій і
рухів.
В інших середньоазіатських республіках також виникали політичні партії,
суспільно-політичні рухи. Так, в Узбекистані таких було 8, в Киргизії – 7, у
Таджикистані – 4 [4].
Особлива ситуація склалася в Туркменістані. Там не було скільки-небудь значних
політичних і національних виступів. Використовуючи можливості експорту природних
корисних копалин (газу, нафти, сірки, молібдену, солі та ін.), Туркменістан стабілізував
своє економічне становище. У країні зріс рівень життя, збільшувалася кількість
населення за рахунок переселенців-туркмен з різних регіонів світу. Демократична
партія, майже повністю перетворена з Компартії Туркменістану, стала єдиною
політичною силою [9].
В Азербайджані Народний фронт, починаючи з 1989 р., отримував все більшу
підтримку населення. У перший після здобуття незалежності Міллі Меджліс увійшли 8
політичних партій, всього ж в Азербайджані на початок 1990-х рр. було близько 30
політичних партій [7, с. 161].
У Вірменії політичні партії формувалися на базі національно-культурних
об’єднань, які перетворилися в політизовані організації, а потім і в партії. Там,
наприклад, існувало «Об’єднання національного самовизначення», програмною метою
якого вважалося відновлення національної державності Вірменії, вихід зі складу СРСР.
Усе це відбулося в 1991 р. (Вірменія проголосила свій державний суверенітет). З цього
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часу в умовах міжпартійної боротьби в рамках політичної системи в країні реальний
політичний вплив могли справляти лише кілька партій.
Проголошення незалежності в кожній з пострадянських республік вимагало
повсюдного здійснення процесу нормативного закріплення інституціалізації
політичних партій і рухів. Уже в 1992 р. прийнято закони, де були сформульовані
правові норми створення та діяльності громадсько-політичних об’єднань (у першу
чергу політичних партій), порядок їх функціонування у відповідності з існуючими в
республіках конституціями.
За більш ніж два десятиліття в усіх пострадянських республіках склалися свої
взаємини в міжпартійній боротьбі. Поступово повсюдно змінювалася сама партійна
система в суверенних державах. Деякі автори – Д. Г. Красильников [1],
А. В. Пасьянов [6] – розглядають існуючу багатопартійність за такими ключовими
поняттями: «партія влади», «правляча партія», партія проурядова, опозиційні партії.
Їхні відмінності виявляються в механізмах взаємовідносин з існуючою політичною
владою. Як правило, такі партії представлені своїми депутатами в парламенті.
Розглянемо це положення щодо кожної з пострадянських країн.
Російська Федерація. Створена з перемогою В. В. Путіна на президентських
виборах в 1999 р. «Єдина Росія» є прикладом успішно реалізованого і закріпленого в
подальший період проекту «партії влади». Ця партія має в Державній думі стійку
більшість впродовж кількох її каденцій. Інші великі партії – ЛДПР, КПРФ,
«Справедлива Росія» – виступають, з одного боку, опозиційно до «Єдиної Росії», з
іншого – залучені в парламентський процес, представлені фракціями у Думі. Члени цих
партій входять у різні владні структури. Існують партії позапарламентського плану.
Вони можуть розраховувати тільки на вуличні протести та виступи в опозиційних ЗМІ.
Широка багатопартійність в Росії все ж передбачає політичну боротьбу за лідерство в
країні, але в цій боротьбі позиції «Єдиної Росії» залишаються досить стійкими. Дрібні
політичні партії можуть розраховувати тільки на місця в регіональних та місцевих
органах влади.
Україна. Вибори в жовтні 2012 р. практично не змінили співвідношення сил в
тодішній багатопартійності (до початку 2013 р. в країні число політичних партій
перевищило 200). У Верховну Раду потрапили ті ж самі партії, які були і раніше
(додатково увійшла партія «Удар» і партія «Свобода»): Партія регіонів («партія
влади»), «Блок Юлії Тимошенко» (опозиція), Компартія. Втратили свої позиції «Блок
Володимира Литвина», «Блок Наша Україна – Народна самооборона». Першу можна
було назвати «партією, наближеною до влади». В. М. Литвин був головою Верховної
Ради. Друга – явна опозиційна партія, але була представлена в парламенті. Партія
регіонів у той період мала низку ознак «партії влади», але для підтримки своєї політики
їй потрібно було об’єднуватися з іншими політичними силами, особливо на місцях для
проведення своєї лінії. Трагічні кровопролитні події на Майдані на початку 2014 р.,
втеча В. Януковича і його найближчого оточення різко змінили партійно-політичну
обстановку в країні. Деморалізована пропрезидентська парламентська коаліція
розвалилася. Сама Партія регіонів розпалася. З неї виділились «Партія Розвитку» та
«Сильна Україна». У парламенті і за його стінами тон стали задавати політичні партії
націонал-радикальної спрямованості, такі як «Свобода», «Радикальна партія», «Правий
сектор». Позачергові президентські і парламентські вибори легітимізували цю
ситуацію. І хоча в парламенті достатньо широко представлений пропрезидентський
блок («списочники» плюс «мажоритарники» «Блоку Петра Порошенка»), тим не менше
сили, які прагнуть до радикальних дій, вельми впливові («Народний фронт»,
«Батьківщина», «Радикальна партія»). Ультрарадикали («Свобода», «Правий сектор»)
не пройшли 5-відсотковий бар’єр. У парламент вперше за більш ніж 20-літню історію
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не потрапили і представники Компартії України, за заборону якої був ініційований
судовий процес. Уламки колишньої партії влади консолідувалися в дві передвиборних
сили – «Опозиційний блок» і «Сильна Україна». «Опозиційний блок» пройшов до
парламенту, набравши майже 10 % голосів. «Сильна Україна» продемонструвала
слабкий рейтинг, ставши аутсайдером.
Молдова. У цій республіці довгий час «партією влади» була «Партія комуністів
Республіки Молдова» (ПКРМ). Лідером партії та президентом республіки довгий час
був В. Воронін. Але після розпуску парламенту в 2009 р. ПКРМ хоч і виграла вибори
(44,69 % голосів), проте отримала лише 48 мандатів з 101. Ще чотири партії, які
увійшли до парламенту (Ліберальна партія, Демократична партія Молдови, Ліберальнодемократична партія Молдови і альянс «Наша Молдова») як опозиційні партії,
об’єдналися в «Альянс за Європейську інтеграцію» та сформували більшість (53
мандати). Тим самим блокували вибори президента (потрібен 61 мандат) і фактично
привели країну до чергової парламентської кризи. На позачергових виборах
абсолютного лідера серед партій не вийшло. Оновлений альянс (з трьох партій) мав 59
мандатів, яких, однак, не вистачало для виборів президента країни. У підсумку
виконуючим обов’язки глави держави став лідер Демократичної партії, прем’єр-міністр
Маріан Лупу [2].
Білорусь. Неформальною «партією влади» в республіці є громадське об’єднання
«Біла Русь» (поки ще не політична партія, але має достатньо своїх представників в обох
палатах парламенту, в уряді). У парламенті відсутні партійні фракції, в країні фактично
немає діючої багатопартійності. Існує позапарламентська опозиція, яка ніяк не може
проявити себе на політичному полі через те, що не може консолідувати сили своїх
прихильників. Спроба опозиціонерів змінити виборче законодавство (замість
мажоритарних – вибори за партійними списками) поки результатів не принесла.
Таджикистан. У республіці відповідно до законодавства можуть бути створені
тільки республіканські політичні партії (тобто організації в масштабі республіки).
Протягом двох десятиліть в країні функціонують досить великі партії, представлені в
парламенті: Народно-демократична партія Таджикистану (НДПТ), Комуністична партія
Таджикистану, Партія ісламського відродження Таджикистану. Президент країни (він
же глава уряду) Е. Рахмон є головою НДПТ, тим самим саме цю партію можна назвати
«партією влади». Тим більше що їй належить більшість у парламенті, її члени входять
до складу уряду країни.
Узбекистан. У республіці «партією влади» можна вважати Ліберальнодемократичну партію Узбекистану (ЛДПУ), лідером якої є беззмінний президент країни
Н. Карімов. Всього ж в республіці офіційно зареєстровано п’ять партій. Крім ЛДПУ,
Соціал-демократична партія Узбекистану, Демократична партія Узбекистану («Міллі
тікланіш»), Народно-демократична партія Узбекистану, Рух підприємців і ділових
людей.
Опозиційної
є
Народно-демократична
партія
Узбекистану.
У
позапарламентському полі діють радикальні опозиційні організації в основному
ісламістської спрямованості, але вони переслідуються за законами Узбекистану. Решта
тією чи іншою мірою консолідуються з «партією влади», допомагаючи їй мати
більшість у парламенті і фактично представляючи собою проурядові партії.
Багатопартійність як необхідне для демократії положення формально існує, але
очевидно, що створена єдина суспільно-політична структура, яка групується навколо
«партії влади», – ЛДПУ.
Вірменія. Одна із значущих політичних сил в республіці –Республіканська партія
Вірменії (РПВ), лідером якої залишається президент країни С. Саргасян, обраний на
цей пост на виборах в лютому 2013 р. РПВ має значне, але не переважне
представництво в парламенті (національних зборах), тому, залишаючись «правлячою
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партією», вона робить спроби до коаліційного об’єднання з іншими політичними
силами. Існуюча опозиція займає достатні позиції і готова в будь-який момент
перехопити владу. Це наочно проявилося на президентських виборах 2013 р. Тому РПВ
скоріше не «партія влади», а просто правляча партія, що отримала в певний момент
кредит довіри народу Вірменії.
Казахстан. Для республіки характерна президентська вертикаль влади, на вершині
якої стоїть президент Н. Назарбаєв. Своє ставлення до влади в поточний період він
сформулював так: «... на перехідний період збережеться тенденція посилення
виконавчої влади, без чого неможливим є реформування економіки» [3]. Разом з тим
президент Н. Назарбаєв спирається на найбільшу в республіці партію – «Нур Отан»
(народно-демократична партія Казахстану), створену в 1999 р. шляхом злиття всіх
створених раніше «партій влади» – Партії народної єдності Казахстану, Демократичної
партії Казахстану, Ліберального руху та інших партій. На цьому тлі значно ослабла
опозиція. Лідером НДПК є чинний президент, а партія, наприклад, на виборах у серпні
2007 р. до парламенту країни виявилася єдиною партією, яка подолала 7-відсотковий
бар’єр і набрала 88 % голосів виборців [5]. Очевидно, що партія «Нур Отан», ставши
вже зараз «партією влади», перетворилася на системоутворюючу структуру, навколо
якої об’єднаються різні політичні сили, забезпечуючи монолітність законодавчої і
виконавчої влади.
Киргизстан. У виборах 10 жовтня 2010 р. брали участь кілька партій, але в
парламент пройшли тільки п’ять: «Атажурт», Соціал-демократична партія Киргизії,
«Ар-Намис», «Республіка» та «Атамекен». Але жодну партію не можна з певністю
назвати «партією влади», хоча до революційних подій 2010 р. в країні існувала
створена за два місяці до президентських виборів 2007 р. партія «Ак Жол» («Світлий
шлях»). Тоді її лідером був президент К. Бакієв, чий режим був повалений в квітні
2010 р. Відомо, що новим президентом Киргизії, за результатами виборів 30 жовтня
2011 р., став А. Атамбаєв – лідер Соціал-демократичної партії Киргизії. У певному
сенсі саме цю партію можна вважати «партією влади», хоча повної політичної сили
вона ще не набула. Тим не менше, на тлі все ж існуючої в країні багатопартійності одна
з партій (можливо, соціал-демократична) може перетворитися на чітко виражену
правлячу партію.
Азербайджан. Традиції багатопартійності в республіці існують з 1918–1920 рр.
Особлива активність в партійному будівництві спостерігалася і в кінці 1980-х – початку
1990-х рр. У 1992 р. виникла «партія влади», лідером якої став Г. Алієв, – «Єні
Азербайджан» («Новий Азербайджан»). І сьогодні вона відіграє домінуючу роль.
Новим її лідером став І. Алієв, нинішній президент країни. На парламентських виборах
2000, 2005, 2010 років ця партія отримала переважну кількість голосів і в парламенті
мала абсолютну більшість. Тому говорити про багатопартійність в Азербайджані, тим
більше про якусь значну міжпартійну боротьбу, не можна – немає реального
суперництва між існуючими в республіці політичними силами.
Литва. Набуття Литвою суверенітету і незалежності не привело до припинення
зіткнень між різними політичними силами. На 1994 р. в країні налічувалося 26 офіційно
зареєстрованих партій та політичних організацій; до 2013 р. їх число зросло до 40.
Отже, в пострадянських республіках поки накопичено лише обмежений досвід
існування політичного плюралізму в порівнянні, наприклад, з європейськими країнами.
Тому існуючі протиріччя, за відсутності можливості їх вирішення у відповідних
інституційних формах, сприяють прирощенню латентного кризового потенціалу. Так,
однією з причин кризової політичної ситуації в нашій державі є те, що в Україні не
сформована повноцінна партійна система (вона існує лише як сукупність окремих
партій). З точки зору виборчої системи та організації влади, в Україні досягнута повна
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партійність влади. Однак самі партії не виконують функцію відображення та
відстоювання громадських інтересів у владі. Партійна влада, яка не представляє
суспільство, постійно переносить конфлікти між бізнес-групами за перерозподіл
власності та вигідних джерел доходів у політику. І в ці конфлікти втягується все
суспільство.
Тому науковий аналіз і прогнозування оптимальних шляхів виходу з цього вже
далеко не латентного конфлікту є завданням номер один як для політичної теорії, так і
для політичної практики більшості пострадянських країн.
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УДК 329.001
Шипунов Г. В.
ПАРТІЇ «НОВОЇ ПОЛІТИКИ» ЯК ФЕНОМЕН
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА: ІДЕЙНО-ІНСТИТУЦІЙНІ
ОСОБЛИВОСТІ
У статті проаналізовано особливості виникнення феномену «нової політики» та
визначено її сутнісні ознаки. Встановлено основні фактори, які зумовили формування
політичних партій «нової політики». Обґрунтовано тезу про те, що вони суттєво
відрізняються від традиційних («старих») політичних партій за своїми ідеологічними
засадами, організаційною структурою та особливостями соціальної бази. На цій
основі виділено основні індикатори, які дають змогу ідентифікувати належність
певної політичної партії до розряду партій «нової політики».
Ключові слова: постіндустріальне суспільство, постматеріальні цінності,
політична партія, «нова політика», «нові ліві», «нові праві».
Шипунов Г. В. Партии «новой политики» как феномен постиндустриального
общества: идейно-институционные особенности.
В статье проанализированы особенности возникновения феномена «новой
политики» и определены её сущностные признаки. Установлены основные факторы,
которые обусловили формирование политических партий «новой политики».
Обоснован тезис о том, что они существенно отличаются от традиционных
(«старых») политических партий по своим идеологическим принципам,
организационной структуре и особенностям социальной базы. На этом основании
выделены основные индикаторы, которые позволяют идентифицировать
принадлежность определенной политической партии к разряду партий «новой
политики».
Ключевые слова: постиндустриальное общество, постматериальные ценности,
политическая партия, «новая политика», «новые левые», «новые правые».
Shypunov G. V. The parties of «new politics» as a phenomenon of post-industrial
society: the ideological and institutional features.
The transition of developed countries to post-industrial stage of their existence has
provoked significant changes in the political systems of these countries. The political agenda
included some «new issues» of post-material character which weren’t connected with the
traditional socio-economic (material) relations. New social and political conflicts,
uncharacteristic for the previous stages of social evolution, were expanded around them. They
formed an essential basis of «new politics». New political parties or the parties of «new
politics» which represent the next stage of the evolution of political parties institute have
become its institutional representatives.
The necessity of theoretically consistent and empirically adequate research of this
phenomenon requires a specific theoretical and methodological framework. Taking this into
consideration, in the article the features of «new politics» appearance are analyzed and its
essential characteristics are defined. The main factors which cause the formation of political
parties of «new politics» are determined. The thesis about the fact that they differ significantly
from traditional («old») political parties for their ideological principles, organizational
structure and social base is proved. On this basis, the main indicators which give an
opportunity to identify a certain political party as one of «new politics» are singled out.
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The conducted research gives the reason to assert that the post-industrial era produces a
new type of political party in terms of quality. In this context, it’s established that in the
conditions of rapid development and spread of information and communication technologies,
particularly the Internet, the parties of «new politics» will increasingly function as network
ones or cyber parties.
Key words: post-industrial society, post-materialistic values, political party, «new
politics», «New Left», «New Right».
Друга половина ХХ ст. минула під знаком безпрецедентно стрімких та
фундаментальних змін у розвитку сучасних суспільств. Трансформації зазнали
абсолютно всі сфери суспільного буття. Очевидно, що це вимагало не менш системного
наукового осмислення. Політична наука зреагувала на ці виклики появою нових
теоретичних підходів, представники яких пропонували оригінальні пояснення причин,
особливостей перебігу та перспективних напрямів розгортання трансформаційних
процесів у соціально-економічній та політичній структурі суспільства. Відтак науковотеоретичним відображенням тих перетворень, що відбулись у політичній сфері, стало
формування нових концептів та категорій політології, які дають змогу адекватним
чином у науковому плані осмислити та пояснити їх. Йдеться, зокрема, про такі поняття,
як «постіндустріальне суспільство», «постматеріальні цінності», «нова політика», партії
«нової політики», «нові ліві», «нові праві».
Можна стверджувати, що проблема аналізу якісного переформатування
традиційних політичних інститутів як наслідку кардинальної трансформації сутнісних
характеристик суспільства, його політичної структури є актуальним дослідницьким
завданням сучасної політології. Важливим напрямом таких наукових пошуків є
визначення та теоретичне осягнення тих змін, яких зазнали політичні партії як
невід’ємні елементи сучасних політій, зокрема їхня соціальна база, ідеологічна основа
та організаційна структура. Особливої актуальності це питання набуває з огляду на
необхідність здійснення подальших досліджень щодо визначення наявності, стану й
перспектив розвитку політичних партій та рухів «нової політики» у перехідних
суспільствах пострадянського простору, зокрема й в Україні.
Необхідно наголосити, що західна політична наука представлена цілим
комплексом ґрунтовних досліджень еволюції політичних партій та партійних систем в
умовах формування «нової політики» постіндустріального суспільства. Про це свідчать
праці, зокрема, Р. Далтона, Т. Погунтке, Р. Хармела, С. Фланагана, Х. Кітшельта,
П. Ігнаці, М. Тевіттс, А. Сікка. Натомість можемо констатувати, що визначена
проблема є мало дослідженою у рамках української політології. Окремі її аспекти
аналізують у своїх працях Ю. Шведа, А. Романюк, М. Кармазіна, А. Шеховцов,
М. Примуш, Л. Четверікова, П. Молочко.
Актуальність цієї проблеми та її недостатня розробленість у рамках вітчизняної
політичної науки зумовлює мету нашого дослідження – визначити особливості
виникнення та сутнісні характеристики партій «нової політики». У цьому контексті ми
маємо дати відповідь на такі питання: які саме зміни у розвинутих індустріальних
суспільствах детермінували виникнення феномену «нової політики», у чому полягає її
суть; які фактори зумовили формування політичних партій «нової політики», чим саме
вони відрізняються від традиційних («старих») партій (особливості соціальної бази,
ідеологічної основи та організаційної структури) та чи можна вважати їх новим типом
політичних партій?
Намагаючись осмислити масштабні зміни, що відбулись у суспільно-політичній,
економічній та культурно-ціннісній сферах передових індустріальних держав у 50–60-х
роках, науковці запропонували низку оригінальних концепцій, у межах яких вони
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вибудовували цілісну логіку соціальної еволюції, визначаючи її детермінуючі основи,
рушійні сили, перспективні напрями розгортання та можливі результати.
Одним із найбільш популярних та поширених підходів стала теорія
постіндустріального суспільства, яка була розроблена американським дослідником
Д. Беллом у праці «Прихід постіндустріального суспільства. Спроба соціального
прогнозування» (1973 р.). Аналізуючи трансформації, що відбулись у соціальній
структурі розвинутих суспільств, він обґрунтував тезу про їхній перехід від
індустріального до постіндустріального стану, основою якого є інформація та знання.
Це, по-суті, інформаційне суспільство, або «суспільство знань» [1, с. 661].
Д. Белл констатував масштабну історичну зміну західних суспільств, у ході якої
старі суспільні відносини (засновані на власності), владні структури (сконцентровані на
вузьких елітах) та буржуазна культура (базується на принципах економії та
відкладеного задоволення) зазнають швидкої ерозії [1, с. 49]. Одним із визначальних
факторів цього процесу стали зміни у культурно-ціннісній системі зазначених
суспільств. За його твердженням, хоча ідеї та культурні стилі не змінюють перебігу
історії, принаймні раптово, одразу ж, але водночас вони є необхідними передумовами
для змін, оскільки зрушення в свідомості – в системі цінностей та моральній сфері –
штовхають людей до змін їхніх соціальних відносин та інститутів [1, с. 650].
Ідея про кореляцію між змінами у культурно-ціннісній системі розвинутих
суспільств та трансформацією їхніх суспільно-політичних інститутів є центральною у
теорії соціологічного постматеріалізму американського дослідника Р. Інглхарта, яку він
обґрунтував у праці «Мирна революція» (1977 р.). На його думку, ці зміни є настільки
фундаментальними, що доречніше охарактеризувати їх як «постмодернізацію», а не
«модернізацію» [5, c. 8]. Основна теза Р. Інглхарта полягає у тому, що ядром процесу
постмодернізації є зрушення від матеріальних до постматеріальних цінностей.
Спираючись на результати соціологічних досліджень, які спочатку охоплювали лише
держави Західної Європи, а згодом 43 країни світу, він дійшов висновку про зміну
ціннісних пріоритетів людей у промислово розвинутих країнах: замість «матеріальних»
завдань, які пов’язані з економічною та фізичною захищеністю, їх все більше хвилюють
«постматеріальні» цінності, що стосуються самовираження та якості життя [2, с. 148].
Безпосереднім наслідком зрушення розвинутих суспільств від матеріалізму до
постматеріалізму стали суттєві зміни у їхньому політичному житті. Йдеться передусім
про послаблення авторитету влади та посилення акценту на участі й самовираженні
[2, с. 72–73]. Відтак люди все менше бажають вступати у забюрократизовані
організації, в тім числі й у контрольовані елітами політичні партії. Як підкреслює
Р. Інглхарт, масова прихильність до традиційних ієрархічних партій розмивається
[2, с. 177]. Натомість вони все більше беруть участь у колективних діях таких
об’єднань, у яких членство не реєструється. Йдеться про розгалужені «мережеві»
протиелітні громадські асоціації, які не мають чіткої структури. Тож, масштаби участі
народу в політичних процесах під керівництвом еліти зменшуються [2, с. 424–425].
Носіями постматеріальних цінностей у постіндустріальному суспільстві стають
нові соціальні групи, які, починаючи від Д. Белла, характеризують як «новий середній
клас». Так, зокрема, швейцарський дослідник Х. Крейсі констатує зменшення значення
у сучасному суспільстві традиційних соціальних груп – робітничого класу та «старого
середнього класу». Це відбувається саме внаслідок швидкого розвитку «нового
середнього класу», який ґрунтується на бурхливому розвитку сфери послуг [8, с. 38].
Таким чином, перехід передових індустріальних країн на нову постіндустріальну
стадію існування та розвитку, який був зумовлений, зокрема, значними змінами у
культурно-ціннісній системі цих суспільств (надання пріоритету постматеріальним
цінностям), ознаменувався формуванням так званої «нової політики». Її сутнісну

213

основу складають «нові питання», тобто проблеми нематеріального характеру
(наприклад, якість життя, захист оточуючого середовища, жінок, національних та
сексуальних меншин, антиглобалізм, євроскептицизм), навколо яких починають
розгоратись нові суспільно-політичні конфлікти, нехарактерні для попередніх етапів
соціальної еволюції.
На думку німецького науковця Т. Погунтке, «нова політика» характеризується
такими основними ознаками: по-перше, часткова зміна політичного порядку денного
призводить до того, що особливого значення набувають такі політичні питання, як
захист навколишнього середовища, права людини, роззброєння, проблеми третього
світу та самореалізація. По-друге, набувають все більшої легітимності та використання
неконвеційні типи політичної участі: бойкоти, демонстрації, блокади, захоплення
будинків та будівельних ділянок. По-третє, прихильниками «нової політики» є особливі
соціальні групи: це переважно молоді люди з вищою освітою, новий середній клас,
який відносно далекий від виробничих процесів [18, с. 77–78].
Водночас необхідно наголосити на тому, що на початкових етапах свого
формування «нова політика» однозначно асоціювалась з діяльністю політичних сил
лівого спрямування («нових лівих»). Тобто постматеріальні «нові питання»
розглядались виключно крізь таку ідеологічну призму [18, с. 79]. Однак
концептуалізація «нової політики» лише «зліва», що було особливо характерно для
досліджень 70–80-х років, є, на нашу думку, неповноцінним та помилковим підходом.
У цьому контексті треба звернути увагу на те, що ще одним, не менш важливим,
наслідком «тихої» постіндустріальної революції стали зміни у правій частині
політичного спектру. Йдеться передусім про формування та значні електоральні успіхи
нових ультраправих партій (наприклад, французький «Національний Фронт» у 1986 р.),
ідейним натхненником яких став метаполітичний інтелектуальний рух «нових правих».
Протиставляючи себе ціннісним основам «нових лівих», вони, власне, й привнесли
у політичний дискурс постматеріальні питання «правого» характеру. Як справедливо
зауважує американський політолог С. Фланаган, «нові ліві» потіснили з політичного
порядку денного економічні питання, але водночас вони спровокували виникнення
цілого набору «нових правих» питань [13, с. 1308]. До них, зокрема, відносять:
повернення до традиційних цінностей; негативне ставлення до мультикультуралізму;
обмеження імміграції (антимігрантська політика); посилення та збереження
національної ідентичності та культури за допомогою ізоляціонізму і зміцнення
національної однорідності; антиглобалізм та євроскептецизм; протидію пануванню
іноземного фінансового капіталу («національний капіталізм»); забезпечення високого
рівня життя, а також збільшення споживання громадянами, які належать до корінної
нації; гарантування високого ступеня внутрішньої безпеки держави; протекціонізм,
підтримку національного виробника, дрібного та середнього бізнесу за допомогою
зниження податків; посилення ролі держави у справах забезпечення законності та
порядку.
Таким чином можемо стверджувати, що ідеологічно-ціннісну основу «нової
політики» становлять питання, артикульовані не тільки «новими лівими», а й «новими
правими». У цьому контексті ми погоджуємось із тезою італійського дослідника
П. Ігнаці, що «зелені» (з якими переважно асоціювали «нових лівих» – Г. Ш.) та
постіндустріальні «нові праві» є, відповідно, законними та небажаними дітьми «нової
політики». Якщо «зелені» є продуктом «мирної революції» та поширення
постматеріальних цінностей, то ультраправі партії виникли як реакція на це, тобто вони
є результатом «мирної контрреволюції» [14, с. 3].
Отже, інституціональною формою вияву постматеріальних цінностей та інтересів
стали нові політичні партії та рухи, які є репрезентантами нових молекулярних,
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партикулярних, позасистемних ідеологій [10, с. 275–276]. Відтак можемо говорити про
те, що у постіндустріальному суспільстві відбувається формування нового типу
соціополітичного поділу, який базується саме на тих соціальних групах та політичних
силах, що є носіями постматеріальних цінностей. Тут йдеться передусім про
послаблення (але у жодному разі не про зникнення) традиційних, виділених
С. М. Ліпсетом та С. Рокканом, соціополітичних поділів (між центром і периферією,
церквою та державою, містом і селом, власниками та робітниками), які тривалий час
визначали конфігурацію партійних систем західних демократій [15], та виникнення
нового визначального поділу – між матеріалістами та постматеріалістами, які, своєю
чергою, можуть бути прихильниками «нових лівих» або «нових правих» політичних
сил.
Як справедливо зауважує американський дослідник Р. Далтон, більшість
політичних партій досі сфокусовані на традиційних політичних конфліктах та
питаннях, які, на його думку, можуть бути визначені як соціополітичні поділи «старої
політики», що зумовлюють протистояння між «старими лівими» та «старими правими»
[12, с. 135]. Однак такий поділ повною мірою не відображає усіх аспектів тієї
соціально-політичної реальності, яка склалась у сучасних розвинутих суспільствах. За
твердженням Р. Далтона, традиційна дихотомія між «старими лівими» та «старими
правими» більше не може адекватно описувати моделі політичної конкуренції. Ми
погоджуємось з його думкою, що сьогодні необхідно говорити про засновані на
постматеріальних цінностях соціополітичні поділи «нової політики», що існують поряд
із традиційними поділами «старої політики» [12, с. 136].
Треба також звернути увагу на те, що виникнення нових політичних партій стало
безпосереднім результатом кризи традиційних масових партій, у якій вони опинились
починаючи з 60–70-х років. Як наголошує П. Ігнаці, посилаючись на результати
соціологічних досліджень, сьогодні навіть у консолідованих демократіях партії
перебувають під стресом, а їхній імідж у суспільній свідомості виключно негативний.
Такі ж антипартійні настрої поширені й у нових посткомуністичних європейських
демократіях [4, с. 52–53]. В основі цієї кризи, як уже було зазначено, лежить характерне
для постіндустріальних суспільств критичне ставлення людей до забюрократизованих,
ієрархізованих та контрольованих елітою партій. Окрім цього, традиційні політичні
партії не змогли адекватним чином зреагувати та ідеологічно задовольнити запити,
пов’язані з проблемами «нової політики», що надходили від постматеріалістів. Як
результат, з одного боку, відбулось переформатування (свого роду ідейно-інституційне
оновлення відповідно до нових соціально-політичних реалій) «старих» правих та лівих
політичних сил, а з іншого – вихід на політичну арену нових партій (партій «нової
політики») як інституціональних представників носіїв постматеріальних цінностей.
Таким чином, виникнення «нової політики» зумовило значні зміни в партійних
системах постіндустріальних суспільств, що піддало суттєвому сумніву гіпотезу
С. М. Ліпсета та С. Роккана про «замороження» соціополітичних поділів та партійних
систем країн Західної Європи [15]. Так, на думку Т. Погунтке, можна виділити п’ять
способів впливу «нової політики» на партійні системи: 1) виникнення різноманітних
нових соціальних рухів, що пов’язані з новими політичними вимогами, наприклад,
пацифістські та екологічні рухи; 2) перехід малих партій під контроль прибічників
«нової політики» та їхня трансформація у партії «нової політики»; 3) розкол великих
«старих» лівих партій на традиційні ліві партії та ліві групи постматеріалістів;
4) політичне відчуження орієнтованих на питання «нової політики» груп суспільства та
їхня відмова від підтримки політичної системи; таке відчуження відбувається у разі
невдачі, якої зазнають нові соціальні рухи, та/або їхнього придушення владою;
5) створення нових політичних партій, переважно тими силами, які були активними у
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соціальних рухах [18, с. 79]. До цього переліку, на нашу думку, необхідно додати ще
один пункт: виникнення «нових правих» партій, що протиставляють себе як «новим
лівим», так і традиційним правим.
Переходячи до виділення сутнісних ознак партій «нової політики», треба
зауважити, що у науковій літературі існує дві групи підходів до розуміння поняття
«нова партія». У межах першої групи цю категорію розкривають в контексті
формування «нової політики», крізь призму протиставлення традиційним масовим і
кадровим партіям та виокремлення якісно нових ідеологічних та інституційноорганізаційних характеристик.
У рамках другої групи поняття «нова» має не якісне, а, скоріше, часове вираження.
Тобто «нова» як така, що не існувала раніше, була створена та вперше бере участь у
виборчому процесі. Виникнення ж «нових партій» розглядають як результат зваженого
вибору еліт на основі комплексної оцінки поточного політичного процесу [20, с. 106].
Коли ми говоримо про «нові політичні партії» як феномен постіндустріального
суспільства, то, на нашу думку, йдеться про ті партії, що були сформовані навколо
«нових питань» постматеріального характеру. Відтак їхня «новизна» визначається не
просто у хронологічному контексті, а фіксується за допомогою двох якісних
індикаторів: ідеологічного та інституціонального. Тобто ці партії, протиставляючи себе
традиційним партіям «старої політики», принципово відрізняються від них у
ідеологічному та інституційно-організаційному вимірі. Таким чином, постіндустріальна
епоха продукує новий за своєї якістю тип політичної партії – партії «нової політики».
Отже, можемо виділити такі індикатори партій «нової політики»:
1. Орієнтація на «нові» цінності та питання постматеріального характеру. Як
наслідок, партії є носіями ідеологій нового типу, або ідеологій «нової політики»,
які націлені на розв’язання не фундаментальних, а конкретних проблем
суспільства.
2. Політична діяльність, пов’язана з реалізацією ідеологічних установок, має чітку
антиістеблішментську спрямованість. Тобто «нові партії» різко протиставляють
себе правлячій політичній еліті та контрольованим нею забюрократизованим
традиційним партіям «старої політики», наголошуючи на тому, що існуючі
політичні сили не здатні адекватно реагувати на нові суспільно-політичні виклики
та представляти інтереси постматеріалістів. Окрім того, ця діяльність часто
набуває неконвенційного характеру.
3. Протиставлення традиційним партіям та еліті корелюється з використанням
риторики популізму. У цьому контексті під «популізмом» бельгійський політолог
К. Мудде розуміє ідею того, що, по-перше, суспільство ділиться на дві однорідні
та антагоністичні групи – «простий народ» та «корумповану еліту»; по-друге,
політика має бути реалізацією народної волі [17, с. 22–23]. Сьогодні популізм як
складовий елемент ідеології притаманний більшою мірою для «нових правих»
партій, що дало підстави говорити про феномен «нового правого популізму» [7,
с. 53–54];
4. Тісний зв’язок з постматеріальними соціальними рухами та метаполітичними
інтелектуальними організаціями, на основі яких відбувається формування партій.
5. Особлива організаційна партійна структура, яка відрізняється від традиційних
партій. Ці особливості можуть виявлятись та поєднуватись у різний спосіб
залежно від ідеологічного фокусу кожної конкретної партії. Зокрема: а)
децентралізований мережевий характер, відсутність чіткої організаційної
структури та ієрархії, рішення ухвалюються на основі внутрішньопартійної
дискусії та прямого спілкування з виборцями за допомогою новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій (тут можемо говорити про мережеві

216

партії як продукт мережевого суспільства, описаного М. Кастельсом [6]); б)
широке використання принципів та механізмів прямої демократії (наприклад,
внутрішньопартійні референдуми, постійна ротація керівних кадрів тощо); в)
відмова від вимоги обов’язкового членства; г) існування у формі малих
(локальних) угруповань, сконцентрованих на вирішенні конкретної проблеми або
проблем постматеріального характеру (партія «однієї проблеми»); д)
персоналізація партійної структури та ототожнення партії з її харизматичним
лідером. Це, звертаючись до висловлювання М. Дюверже, призводить до того, що
сам лідер стає свого роду інститутом [3, с. 229] (найбільш притаманне для нових
популістських протестних лідерських партій, саме існування яких та політичний
успіх пов’язаний з особою лідера).
6. Особливості соціальної бази – новий середній клас: основу складають молоді
освічені люди, зайняті у сфері послуг або безробітні, студенти, які є носіями
постматеріальних цінностей та перебувають на антиістеблішментських позиціях.
Особливу увагу тут треба звернути на ті зміни, що відбулись у середовищі
прихильників ультраправих партій: якщо у часи перших електоральних успіхів цих
партій (середина 80-х – початок 90-х років) більшу частину їхніх виборців
становили т. зв. «жертви модернізації» [11, с. 423], тобто люди, які не змогли
пристосуватися до швидкоплинних економічних та культурно-ціннісних змін
(переважно промислові робітники та представники старого середнього класу), то
сьогодні, як показують дослідження [19], основний сегмент електорату «нових
правих» складають молоді освічені люди з достатньо високим соціальноекономічним статусом, тобто представники саме нового середнього класу.
Ідеологічні та інституційно-організаційні особливості партій «нової політики»
зумовлюють ще одну важливу дослідницьку проблему, яку чітко означив П. Ігнаці:
якщо масова партія була побічним продуктом індустріального суспільства, а
всеохоплююча («catch-all party») – вираженням переходу від індустріального до
постіндустріального, то яка модель партії відповідає суспільству постмодерну або
«плинному» суспільству? [4, с. 59]
Сьогодні не існує однозначного та загальноприйнятого варіанту розв’язання цієї
проблеми. Попри відсутність єдиного підходу в питанні концептуалізації тих змін, що
відбулись з інститутом політичної партії у постіндустріальну епоху, дослідники
переважно сходяться на необхідності доповнення традиційного поділу партій (на
масові, кадрові та всеохоплюючі) новим типом, який відповідав би новому етапу
розвитку партій. Серед прикладів виокремлення нової моделі партій можемо навести
такі: професійно-електоральна, картельна партія (ці моделі відображають результати
адаптації вже існуючих партій до нових соціально-політичних умов); антипартійна
партія, партія «однієї проблеми», медіа-партія, мережева партія, кіберпартія (ці моделі
використовують саме для позначення постматеріальних партій).
На нашу думку, в умовах стрімкого розвитку та поширення інформаційнокомунікативних технологій, зокрема Інтернету, партії «нової політики» все більше
функціонуватимуть саме як мережеві або кіберпартії. У цьому контексті ми
погоджуємось з одним із трьох підходів до опису ролі представництва партій в
Інтернеті. Відповідно до нього партії, переходячи до онлайн-простору, починають
трансформуватись організаційно та реалізовувати свою політику з урахуванням
особливостей інформаційних мереж. Як наслідок, природа партій змінюється: вони,
фактично, перетворюються на нові мережеві партії [9, с. 23]. Відтак британська
дослідниця Х. Маргіттс запропонувала доповнити традиційну типологію партій новим
типом – кіберпартії. Основна відмінність цього типу полягає у відмові від звичайного
формального членства та переході на прямі зв’язки з виборцями [16, с. 531].
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Отже, підсумовуючи, можемо констатувати, що, по-перше, формування партій
«нової політики» є безпосереднім відображенням нового етапу в еволюції інституту
політичних партій. Їхнє виникнення було зумовлене переходом розвинутих суспільств
на постіндустріальну стадію, яка, зокрема, характеризується зміною культурноціннісних пріоритетів громадян: домінуючими стають питання постматеріального типу,
не пов’язані з традиційними соціально-економічними (матеріальними) відносинами між
людьми (з одного боку, це питання, зокрема, роззброєння, захисту природи, жінок,
національних та сексуальних меншин, збільшення безпосередньої участі в політиці
звичайних людей; з іншого – протидія глобалізації, євроінтеграції та імміграційним
процесам, збереження національної ідентичності та повернення до традиційних
цінностей тощо).
По-друге, актуалізація «нових питань» призвела до переформулювання
політичного порядку денного, виникнення нових політичних конфліктів та
соціополітичних поділів, які, власне, і склали сутнісну основу «нової політики». Її
головними акторами стали нові соціальні групи постматеріалістів (представники нового
середнього класу), соціальні рухи та пов’язані з ними політичні партії, ідеологічно та
інституційно організовані відповідно до нових вимог та викликів.
По-третє, ідейно-інституційні особливості нових політичних партій, їхня
відмінність від партій «старої політики» визначили необхідність доповнення
традиційної типології політичних партії новим типом, який дав би змогу адекватно
«охопити» актуальні еволюційні зміни інституту партій. Таким новим типом на тлі
динамічного розвитку інформаційно-комунікативних технологій в сучасних
суспільствах, на нашу думку, може стати модель кіберпартії.
Усе це окреслює перспективні напрями подальших досліджень. Так, актуальним та
важливим видається проаналізувати особливості еволюції політичних партій в умовах
перехідних режимів пострадянських країн, у тім числі й України. Зокрема, з’ясувати
специфіку формування партій «нової політики» та визначити ступінь їхнього впливу на
партійну та політичну систему в цілому.
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УДК 324 – 342.8
Чубаєвський В. І.
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ (1991–2014 рр.)
Досліджено правові підстави участі громадян України у президентських виборах
1991–2014 рр. Здійснено аналіз законів України «Про вибори Президента України» та
інших нормативно-правових актів, що регламентували участь громадян в
президентських електоральних циклах. Акцентовано увагу на кількісних показниках та
формах такої участі, зокрема під час збору підписів на підтримку кандидатів у
президенти, їх висуванні через політичні партії (блоки), трудові колективи та збори
виборців, участь громадян у виборчих комісіях різних рівнів. Простежено динаміку
змін законодавства щодо відповідності європейським стандартам та нормам
проведення демократичних виборів.
Ключові слова: Україна, вибори, електорат, виборчий процес, закон про вибори,
Президент України.
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Чубаевский В. И. Правовые основания участия граждан Украины в президентских
выборах 1991–2014 гг.
Статья посвящена исследованию правовых оснований участия граждан Украины
в президентских выборах 1991–2014 гг. Проведен анализ законов Украины «О выборах
Президента Украины» и других нормативно-правовых актов, которые
регламентировали участие граждан в президентских электоральных циклах.
Акцентировано внимание на количественных показателях и формах такого участия, в
частности во время сбора подписей избирателей на поддержку кандидатов в
президенты, их выдвижении через политические партии (блоки), трудовые коллективы
и собрания избирателей, участия граждан в избирательных комиссиях различного
уровня. Показана динамика изменений законодательства в соответствии с
европейскими стандартами и нормами проведения демократических выборов.
Ключевые слова: Украина, выборы, электорат, избирательный процесс, закон о
выборах, Президент Украины.
Chubayevskiy V. I. Legal bases of the participation of the Ukraine’s citizens in the
presidential elections (1991–2014.)
The article deals with the research of the legal bases of the Ukraine’s citizens in the
presidential elections 1991–2014. The analysis of the laws of Ukraine «On the election of the
President of Ukraine» and other normative-legal acts, that regulated participation of citizens
in the presidential electoral cycles has been implemented. The quantitative indicators and
forms of such participation, in particular while collecting signatures in support of
presidential candidates, their nomination via political parties (blocks), labour groups and the
voters’ aassemblies, the participation of citizens in electoral commissions of different levels
has been focused. The dynamics of the legislation’s changes as to the correspondence to the
European standards and norms of the democratic elections’ holding has been followed.
The process of the electoral legislation’s improvement according to the needs and
requirements of the modern political process, norms of the international law, and comments
of the international and domestic observers has been noted. The role of political parties while
reducing the weight of the assembly of voters has been significantly increased. The increase
of the electoral process’ transparency, powers of the official observers, including those from
the public organizations has taken place. Some forms of the massive attraction of citizens to
the electoral practices, in particular institution of collecting signatures in support of the
candidates and participation of the labour groups in the electoral process has not withstood
the test of time.
Key words: Ukraine, elections, electorate, electoral process, law on the elections,
President of Ukraine.
Важливою складовою частиною участі громадян України у процесах
демократичної трансформації є вибори, які сприяють залученню широких мас
населення до формування владних структур і є водночас визначальним чинником
легітимації політичної влади. Особливу роль тут грають вибори глави держави як
центральної фігури в структурі органів державної влади та управління. Якісні
характеристики електоральної участі громадян значною мірою обумовлені
демократичною спрямованістю виборчого законодавства про вибори Президента
України, його відповідністю міжнародним стандартам проведення чесних,
демократичних виборів, які базуються на принципах відкритості та змагальності
виборчого процесу.
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Метою статі є аналіз виборчого законодавства про вибори Президента України у
контексті аналізу форм і принципів участі громадян в електоральному процесі, його
відповідності європейським нормам виборчого права.
Вагомий внесок у розробку виборчого законодавства, його політико-правовий
аналіз здійснили такі вітчизняні юристи, історики та політологи, як О. Вишневська,
Я. Давидович, В. Завалевська, Ю. Ключковський, А. Магера, М. Охендовський,
А. Романюк, М. Рябець, І. Шкурат та ін.
25 червня 1991 р. Верховна Рада УРСР прийняла рішення про запровадження
посади Президента України. На початку липня цього ж року українським парламентом
ухвалено закони «Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та
доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР», «Про Президента
Української РСР», «Про вибори Президента Української РСР» [1–3].
Вибори першого Президента України проводилися 1 грудня 1991 р. разом із
референдумом на підтвердження Акту проголошення незалежності України за Законом
«Про вибори Президента Української РСР» від 5 липня 1991 р. [3]. Для проведення
виборів утворено 27 округів. Вибори проходили за мажоритарною системою
абсолютної більшості. Це підтверджує норма закону: «Вибори визнаються такими, що
не відбулися, якщо в них взяло участь менше половини виборців, внесених у списки
виборців» (ст. 17).
Особливістю цього закону була його лаконічність, оскільки він нараховував усього
20 статей. Глава держави обирався на основі загального, рівного і прямого виборчого
права при таємному голосуванні строком на п’ять років. Президентом країни міг стати
громадянин України віком не молодше 35 років, який проживає на території
Української РСР не менше десяти років і володіє державною мовою (ст. 1).
Гласність і прозорість виборчого процесу, а відповідно й легітимність
новообраного президента, забезпечували широка участь у ньому представників
кандидатів на посаду глави держави, партій, громадськості. Так, під час голосування,
підрахунку голосів на виборчих дільницях і виборчих округах, а також при визначенні
результатів голосування мали право бути присутніми народні депутати, представники
політичних партій, громадських об’єднань і рухів, трудових колективів, колективів
професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборів
виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах, органів
державної влади, довірені особи кандидатів у президенти тощо. Представникам ЗМІ
гарантувався безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов’язані з виборами
(ст. 4).
Висувати претендентів на кандидата в президенти мали право політичні партії,
громадські об’єднання і рухи в особі їх республіканських органів, трудові колективи,
колективи професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів,
зборів виборців за місцем проживання і військовослужбовців з числа українських
громадян. Закон також закріплював право громадян на самовисування претендентом на
кандидата в президенти (ст. 10).
Легітимність майбутнього глави держави підкріплювалася підписами виборців.
Претендент на кандидата у Президенти України мав зібрати на свою підтримку 100 тис.
підписів (ст. 10). Збирання підписів громадян на підтримку висунутого претендента на
кандидата в президенти мало проводитися відповідно до Закону Української РСР «Про
всеукраїнський та місцевий референдуми».
Кандидат в президенти мав право мати 30 довірених осіб (ст. 13). Таким чином,
коло громадян, які за законом про вибори Президента України так чи інакше
долучалися до процесу виборів глави держави, було достатньо значним. До них слід
додати членів Центральної (27 осіб), окружних (9–15 осіб) та дільничних (5–19 осіб)

221

виборчих комісій, участь яких регламентовано Законом Української РСР «Про вибори
народних депутатів Української РСР» (ст. 21, 23, 25). Зокрема цим же законом
визначено повноваження ЦВК, повноваження і порядок утворення окружних і
дільничних виборчих комісій, строки проведення реєстрації кандидатів та ін.
Вибори Президента України 1994 р. були позачерговими і проходили у два тури 24
червня і 10 липня. Вони проводилися за Законом України «Про вибори Президента
України» 1991 р. із змінами та доповненнями, внесеними відповідними законами від 9
жовтня 1991 р. та 24 лютого 1994 р. [5]. Цей закон порівняно із попереднім був
досконалішим і містив вже 44 статті, а не 20, як у попередньому законі. Водночас він
мав чисельні посилання на Закон України «Про вибори народних депутатів України»,
де регламентовано окремі процеси і виборчі процедури.
Набули змін положення, що є ключовими з точки зору легітимності виборчого
процесу – регламентація участі представників кандидатів, партій і громадськості на
засіданнях виборчих комісій. Гласність виборчого процесу забезпечувалася правом
участі у засіданнях виборчих комісій довірених осіб кандидатів у президенти або
уповноважених ними осіб, по одному представнику від партій (блоків) та зборів
виборців, які висунули кандидата в президенти, від позапартійних комітетів виборців,
створених для контролю за ходом виборчої кампанії, а також офіційні спостерігачі від
іноземних держав і міжнародних організацій (ст. 7, ч. 4). Натомість такого права
позбавлено народних депутатів, представників громадських об’єднань і рухів, трудових
колективів, військовослужбовців по військових частинах, представників органів
державної влади.
Принципово важливим з точки зору демократичності виборів стало надання права
участі у виборчому процесі міжнародним спостерігачам та позапартійним. У законі
дещо впорядковано діяльність ЗМІ. Зокрема, поряд з їхнім правом на безперешкодний
доступ на збори і засідання закон зобов’язував виборчі комісії, державні органи, органи
місцевого самоврядування надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення
виборів (ст. 7, ч. 5).
Виборчі дільниці, як і на попередніх виборах, утворювалися у кількості від 20 до
3 000 виборців, а у виняткових випадках – з меншою або більшою кількістю виборців
(ст. 12, ч. 3). Як показав досвід проведення виборів, така велика кількість виборців на
виборчій дільниці створювала додаткові перешкоди для волевиявлення громадян у
вигляді величезних черг під час голосування, а тому за рекомендаціями міжнародних
спостерігачів мала бути скорочена. Кількісний склад окружних виборчих комісій
встановлено у кількості 11–30 осіб, дільничних – від 5 до 11 (ст. 14, ч. 2, ст. 15, ч. 1).
Таким чином, кількість членів ОВК збільшено майже вдвічі, натомість зменшено
кількісний склад ДВК.
Чинником легітимації партії (блоку) виступав кількісний склад партії та форумів,
на яких проводилося висування кандидатів у президенти. Право висувати кандидати в
президенти мали лише чисельні політичні партії (виборчі блоки), які нараховували у
свої лавах не менше 1 000 членів, а з’їзд (конференція) були правомочні вирішувати
питання висування претендента, якщо на ньому присутні більше 2/3 обраних делегатів,
але не менше 200 осіб (ст. 21, ч. 1, 4). Натомість збори виборців, які мали право
висувати кандидата в Президенти України, були правомочні, якщо в них бере участь не
менш як 500 громадян (ст. 23, ч. 1). Тут вочевидь простежується дискримінація
позапартійних громадян порівняно з членами партії.
Новацією закону було те, що рішенням зборів виборців, прийнятим більшістю
голосів, затверджувалася ініціативна група виборців у складі 10–25 учасників зборів
(ст. 23, ч. 3). Ця група мала займатися процедурними питаннями щодо реєстрації
кандидата. ЦВК мала реєструвати ініціативну групу виборців як таку, що набуває
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статусу суб’єкта висунення конкретного претендента (ст. 24, ч. 5). Отже, виборчий
процес збагатився новою формою електоральної участі громадян.
Зокрема, закон не передбачав інститут самовисунення, право на яке мали
громадяни у попередньому законі про вибори президента.
Зазнало змін положення про умови збору підписів виборців. Як і в попередній
редакції закону, претендент мав бути зареєстрований як кандидат в Президенти
України, якщо його кандидатуру підтримують своїми підписам не менше як 100 тис.
громадян України. Водночас необхідно було зібрати підписи не менше як 1 500
громадян у кожному із 2/3 загальної кількості виборчих округів (ст. 25, ч. 3).
Вибори Президента України 1999 р., які відбулися у два тури 31 жовтня і 14
листопада, проводилися за новим Законом України «Про вибори Президента України»,
який набув чинності у березні 1999 р. [6]. Необхідність прийняття нового Закону
базувалася на двох основних чинниках. По-перше, влітку 1996 р. прийнято
Конституцію України, яка заклала підвалини українського державотворення і закріпила
нові параметри для законодавчого поля держави. По-друге, колишній закон про вибори
глави держави містив значну частину 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. [6, с. 11].
Новий Закон України «Про вибори Президента України» мав низку переваг
порівняно з попереднім законом. Одна із них – виборчі цензи. Насамперед, на відміну
від попереднього закону, законодавець вилучив ценз для ув’язнених, тобто новим
законом не передбачалося призупинення виборчого права для осіб, які за вироком суду
перебувають у місцях позбавлення волі та у місцях примусового лікування. 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 п’яти останніх з 10 років проживання на території
України, то за новим законом вимагалося постійне проживання на території України
протягом усіх останніх перед днем виборів 10 років (ст. 2, ч. 2). Введено додатковий
ценз, відповідно до якого не могли бути висунуті претендентами на кандидатів у
Президенти України не лише ті громадяни, які перебували у місцях позбавлення волі, а
й ті, що мали судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена
й не знята в установленому порядку (ст. 2, ч. 5) [7, с. 11] .
Порядок висування кандидатів у президенти порівняно із попереднім законом
значних змін не зазнав. Його новацією стало те, що претендентом на кандидата у
Президенти України від партії або виборчого блоку партій можна було висувати як
члена цієї партії, так і позапартійного громадянина (ст. 22, ч. 6).
Важливою формою легітимації претендента на кандидата в президенти на той час
залишався інститут підписів виборців на його підтримку. У новому законі кількість
таких підписів збільшено на порядок, від 100 тис. до 1 млн, у тому числі не менш як
30 тис. громадян у кожному з двох третин регіонів (Автономна Республіка Крим,
області, міста Київ та Севастополь) України (ст. 28, ч. 1).
Порівняно із попереднім законом змінено склад учасників виборчих комісій. На
засіданнях виборчих комісій усіх рівнів мали право бути присутніми не більш як по два
офіційних спостерігачі від партій (блоків), від яких зареєстровано кандидатів у
Президенти України, а також офіційні спостерігачі від кандидатів, іноземних держав і
міжнародних організацій, представники від ЗМІ тощо (ст. 18, ч. 1). Натомість
позбавлено представництва збори виборців, які висунули кандидата в президенти,
позапартійні комітети виборців, створені свого часу для контролю за ходом виборчої
кампанії.
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Порядок реєстрації та статус офіційних спостерігачів, на відміну від сучасної
практики, визначався спеціальним положенням, що було затверджено постановою ЦВК
від 28 травня 1999 р. № 59. Зазначений документ регламентував повноваження
спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу: кандидатів у Президенти України, від
політичних партій та їх виборчих блоків, зборів виборців тощо, а також спостерігачів
від іноземних держав і міжнародних організацій. Їм надавалося право спостерігати за
виборчими процедурами на всіх етапах виборчого процесу включно з підрахунком
голосів та підсумками виборів Президента України [7, с. 228–230].
Вибори Президента України 2004 р. відбулися 31 жовтня, 21 листопада та 26
грудня (повторний другий тур виборів). Вибори проводилися за Законом України «Про
вибори Президента України» в редакції закону від 18.03.2004 №1630-VI, який набрав
чинності в квітні 2004 р. [8], та іншими нормативними актами.
Закон підвищив рівень прозорості процесу, надавши офіційним спостерігачам
право супроводжувати переносні скриньки для голосування поза межами приміщень
виборчих дільниць, а також одержувати копії протоколів дільничних виборчих комісій
та територіальних виборчих комісій про результати голосування і вимагаючи їх
надання для ознайомлення громадськості [9, с. 3–4].
Після ухвалення рішення Верховним Судом України 8 грудня 2004 р. парламент
прийняв тимчасові поправки до закону про вибори президента з метою зменшення
підстав для нових виборчих фальсифікацій. Ці поправки мали чинність лише під час
повторного другого туру виборів 26 грудня 2004 р. і вимагали, серед іншого,
призначення нового складу ЦВК та реформування територіальних виборчих комісій та
дільничних виборчих комісій [9, с. 7].
Поправки збільшували контроль за виборчими бюлетенями та відкріпними
посвідченнями і звужували критерії для одержання права голосувати на дому. Крім
того, вони забезпечували більшу прозорість виборчого процесу завдяки вимозі
обов’язкового оприлюднення такої важливої інформації, як кількість виборців,
зареєстрованих на кожній виборчій дільниці, а також кількість виборців, які подали
заяви про голосування переносними виборчими скриньками або взяли відкріпне
посвідчення [9, с. 7].
Порівняно з попереднім законом громадянам України відновлено право
самовисування кандидатом на пост Президента України (ст. 10, 44, 48). Суб’єктами
виборчого процесу за законом визначено виборця, виборчі комісії, кандидатів на пост
Президента України, партії (блоки), які висунули кандидатів на пост Президента
України, уповноважених представників, довірених осіб, офіційних спостерігачів від
партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу та від кандидатів на пост Президента
України (ст. 12, п. 1–5).
Територіальна виборча комісія утворювалася у складі голови, заступника голови,
секретаря та інших членів комісії у кількості не менше десяти осіб (ст. 23, ч. 2). До
складу територіальної виборчої комісії включалися всі внесені представники від
кандидатів на пост Президента України. Дільнична виборча комісія утворювалася у
складі не менше 12 осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищувала
50 осіб, дільнична виборча комісія могла бути утворена у складі голови, секретаря та
двох–чотирьох членів комісії (ст. 24, ч. 2).
Важливим чинником легітимації було визначення кола осіб, що мали можливість
спостерігати за роботою виборчих комісій. Так, на засіданнях виборчої комісії, у тому
числі під час підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій
дільниці в день виборів чи в день повторного голосування у приміщенні, де
проводиться голосування, мали право бути присутніми без дозволу чи запрошення
відповідної комісії лише члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати на пост
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Президента України, їхні довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів на пост
Президента України, партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу (разом не більше
двох осіб від одного кандидата на пост Президента України та партії (блоку), яка його
висунула), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних
організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного
засобу масової інформації) (ст. 28, ч. 9).
Новацією виборчого законодавства стала підвищена увага законодавця до
інституту відкріпних посвідчень, регламентації використання яких присвячено
спеціальну статтю. Виборець, який пізніше ніж за 30 днів до дня виборів включно або
після дня виборів до дня повторного голосування включно вибував з населеного
пункту, де він включений до списку виборців, міг звернутися до дільничної виборчої
комісії та отримати відкріпне посвідчення. У день виборів та в день повторного
голосування такі посвідчення не мали видаватися (ст. 33, ч. 1).
Кандидата на пост Президента України мала висувати партія, яка зареєстрована в
не пізніше як за рік до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його
складу входять партії, зареєстровані не пізніше як за рік до дня виборів (ст. 44, ч. 2).
Зазначене положення віддавало перевагу старим політичним партіям, а також
слугувало запобіжником від нашвидкуруч створених технологічних проектів.
Умовою реєстрації кандидатів у президенти ставав інститут грошової застави, яка
складала 500 тис. грн (ст. 49, ч. 1). Іншою умовою реєстрації залишався інститут збору
підписів виборців на підтримку кандидата на пост Президента України. Законом
передбачено зібрання не менш як 500 тис. підписів виборців, в тому числі не менш як
по 20 тис. підписів у кожному з двох третин регіонів (Автономна Республіка Крим,
області, міста Київ та Севастополь) України. Зокрема, заборонено збирати підписи в
органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
закладах, установах та організаціях (ст. 53, ч. 1, 7). Отже, порівняно з минулими
виборами їх зменшено удвічі.
Статтею 62 закону передбачено процедуру проведення передвиборних
телевізійних дебатів між претендентами. Зазначена новація створювала умови для
змагальності кандидатів, збільшувала рівень довіри/недовіри до претендентів. Водночас
ця процедура сприяла розширенню кола зацікавлених осіб, допомагала електорату
робити більш усвідомлений вибір під час голосування.
Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою
комісією, мав право делегувати одного уповноваженого представника до Центральної
виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який мав представляти його інтереси в
ЦВК під час виборчого процесу (ст. 66).
Кандидат на пост Президента України міг мати не більше п’яти довірених осіб в
єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та по одній довіреній особі у кожному
територіальному окрузі (ст. 67).
У виборчому процесі могли брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів на
пост Президента України, партій (блоків), які висунули кандидатів, від іноземних
держав та міжнародних організацій (ст. 68).
Вибори Президента України 2010 р. проходили у два тури, які відбулися 17 січня і
7 лютого. На виборах уперше застосовано єдиний централізований та
комп’ютеризований Державний реєстр виборців відповідно до вимог Закону України
«Про державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 р. [10]. Базовим для виборів
глави держави у 2010 р. був Закон України «Про вибори Президента України» від
5 березня 1999 р. № 474-ХІV, у редакції від 18 березня 2004 р. № 1630-ІV із змінами
2009 р. [11].
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Відповідно до ч. 3 ст. 17 закону термін початку виборчого процесу було зменшено
зі 120 до 90 днів до дня виборів.
Закон містить деякі позитивні положення, спрямовані на підвищення рівня
прозорості, відповідальності та подолання фальсифікацій. Змінами до Закону України
«Про вибори Президента України» скасовано використовувані на попередніх виборах
глави держави відкріпних посвідчень для виборців, а також підписні листи на
підтримку кандидата на пост Президента України. Натомість розмір грошової застави,
що вноситься партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост
Президента України, збільшено з 500 тис. грн до 2 млн 500 тис. грн (ст. 49, ч. 1)
[12, с. 4].
У цьому контексті є показовою заява лідера Прогресивної соціалістичної партії
України Н. Вітренко, яку вона зробила після внесення грошової застави у розмірі
1964 грн і відмови їй у праві бути зареєстрованою кандидатом на посаду Президента
України: «Відмовляючи мені в реєстрації кандидатом у президенти України, – йшлося у
заяві, – ЦВК порушила конституційні гарантії, які відповідно до ст. 8 Конституції
України мають вищу юридичну силу щодо будь-якого законодавства. У тому числі й
щодо виборів Президента України. Щодо мене і ПСПУ порушено ст. 3, 5, 8, 9, 19, 21,
22, 24, 36, 38, 55, 64, 68 і 103 Конституції України. ЦВК відмовилась застосовувати
ст. 19, ч. 2 і ст. 8 Конституції України, ст. 1 Закону України «Про Центральну виборчу
комісію» і цим відмовилась брати до уваги конституційні гарантії громадян України
щодо права обирати і бути обраними» [13].
Зокрема у спільному висновку ОБСЄ/БДІПЛ і Венеціанської Комісії Ради Європи
щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів
Президента України», прийнятого Верховною Радою України 24 липня 2009 р.,
зазначено, що «як розмір застави, так і умови її повернення у ст. 49 закону про вибори
Президента України в редакції від 21.08.2009 р. є завищеними та можуть відвернути
легітимних кандидатів від участі у виборах» [14].
Водночас позитивними змінами стало запровадження законом механізмів,
спрямованих на забезпечення прозорості виборчого процесу і закріплення підзвітності,
включаючи надання протоколів про результати підрахунку голосів виборців офіційним
спостерігачам і представникам кандидатів (ст. 79, ч. 8, ст. 82, ч. 16), а також публічне
поширення результатів виборів на рівні ДВК (ст. 79, ч. 7) і ОВК (ст. 82, ч. 15).
Вибори Президента України 2014 р. були достроковими у зв’язку з усуненням
Верховною Радою В. Януковича з поста Президента України 22 лютого 2014 р. Вибори
відбулися 25 травня 2014 р. і проходили відповідно до Закону України «Про вибори
Президента України» 1999 р. із доповненнями наступних років [15]. 16 травня 2014 р.
Конституційний Суд України надав роз’яснення, відповідно до якого строк
повноважень президента, обраного на позачергових виборах 25 травня, становитиме
п’ять років. Воно було надане у відповідь на подання від 101 народного депутата щодо
роз’яснення відносно двох конфліктуючих положень Конституції України, а саме:
ст. 103, яка встановлює строк повноважень Президента у п’ять років, та перехідних
положень, які визначають, що наступні чергові вибори повинні відбутися у березні
2015 р.
21 лютого 2014 р. парламент прийняв закон про відновлення положень
Конституції України, які були вперше передбачені змінами до Конституції 2004 р. та у
2010 р. були визнані Конституційним Судом України неконституційними з огляду на
недотримання процедури їх внесення. Одразу ж після прийняття цього закону Верховна
Рада України ухвалила постанову про юридичну силу Конституції з поправками,
внесеними у 2004 р., задекларувавши метою цього акту відновлення легітимності
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конституційного порядку та скасування рішення Конституційного Суду, прийнятого у
2010 р. [9, с. 36].
15 квітня 2014 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України». Крім регулювання багатьох ключових юридичних питань, закон
встановлює, що голосування не проводитиметься на Кримському півострові, а також
полегшує порядок реєстрації для громадян, які проживають на цій території, для
голосування в інших регіонах України [9, с. 37].
Новацією закону стало те, що суб’єктами виборчого процесу поряд з виборцем,
виборчою комісією, кандидатом на пост Президента України, партією, яка висунула
кандидата на пост Президента України, офіційним спостерігачем від партії – суб’єкта
виборчого процесу, від кандидата на пост Президента України визначено спостерігачів
від громадської організації (ст. 12).
Із тексту було виключено застереження щодо реєстрації партії протягом одного
року до початку виборів.
Висновки. Отже, участь громадян у виборах глави держави поряд із законами про
вибори Президента України унормовує низка інших політико-правових актів, зокрема
закони про вибори народних депутатів, про Центральну виборчу комісію, про
Державний реєстр виборців, про зміни до згаданих законів, а також законодавчі акти
суміжних галузей права та підзаконні нормативні акти, які регулюють окремі питання
електорального процесу. Загалом простежується процес вдосконалення виборчого
законодавства відповідно до потреб і вимог сучасного політичного процесу, норм
міжнародного права, зауважень міжнародних та вітчизняних спостерігачів. Значно
підвищено роль політичних партій при одночасному зменшенні ваги зборів виборців.
Відбулося зростання рівня прозорості електорального процесу, повноважень офіційних
спостерігачів, у тому числі і від громадських організацій. Не витримали перевірки
часом деякі форми масового залучення громадян до електоральної практики, зокрема
інститут збору підписів на підтримку кандидатів та участь в електоральному процесі
трудових колективів. Водночас залишається проблематичним надто великий розмір
грошової застави для кандидатів у Президенти України, що робить майже неможливим
участь у виборах пересічних громадян.
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УДК 32.019
Насадюк Ю. С.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ
Революція Гідності стала наймасштабнішою подією в новітній історії України,
засвідчивши трансформацію політичних та громадянських цінностей українського
суспільства. Потужні виклики, спричинені не лише внутрішньополітичними
чинниками, а й зовнішньополітичними (зокрема – зовнішньою агресією), змінили
українське суспільство. Важливим елементом революції розглядаються соціальні медіа
як опосередкований Інтернетом поліфункціональний комунікативно-інформаційний
механізм, що має низку відмінностей від традиційних медіа, а саме у вимірі масової
мобілізації до політичної участі. Конструюються емпіричні показники дослідження
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мобілізаційного впливу соціальних медіа, зокрема у вимірі конвенційних та
неконвенційних форм політичної участі. Аналізуються особливості масової мобілізації
до політичної участі у вимірі «конвенціональне – неконвенціональне». Доведено, що
засоби комунікації сучасного інформаційного світу сприяють відродженню архаїчних
форм безпосередньої демократії. Зроблено висновок, що доступ до Європи
відкривають конвенціональні практики політичної участі, подолання корупції,
утвердження громадянського суспільства.
Ключові слова: Євромайдан, Революція Гідності, причини, характер, європейська
інтеграція, Угода про асоціацію, політична участь, громадянин, громадянське
суспільство.
Насадюк Ю. С. Трансформация политических и гражданских ценностей
украинского общества после Революции Достоинства.
Революция Достоинства стала самым масштабным событием в новейшей
истории Украины, показав трансформацию политических и гражданских ценностей
украинского общества. Мощные вызовы, вызванные не только внутриполитическими
факторами, но и внешнеполитическими (в частности – внешней агрессией), изменили
украинское общество. Рассматриваются социальные медиа как опосредованный
Интернетом полифункциональный коммуникативно-информационный механизм,
который имеет ряд отличий от традиционных медиа, в частности в отношении
массовой мобилизации к политическому участию. Конструируются эмпирические
показатели исследования мобилизационного влияния социальных медиа, в частности в
измерении конвенционных и неконвенционных форм политического участия.
Анализируются особенности массовой мобилизации к политическому участию в
измерении «конвенциональное – неконвенциональное». Доказано, что средства
коммуникации современного информационного мира способствуют возрождению
архаичных форм непосредственной демократии. Сделан вывод, что доступ в Европу
открывают конвенциональные практики политического участия, преодоление
коррупции, утверждение гражданского общества.
Ключевые слова: Евромайдан, Революция Достоинства, причины, характер,
европейская интеграция, Соглашение об ассоциации, политическое участие,
гражданин, гражданское общество.
Nasadyuk Y. S. Transformation of political and civil values of Ukrainian society after
Revolution of Dignity.
Euromaidan became the largest one in the modern history of Ukraine, testified also new
shifts in the collective mentality of society. Powerful challenges caused not only by domestic
political considerations, but also foreign (especially by external aggression), changed the
Ukrainian society. The trajectory of these events gives reason for distinguishing several
components of the revolutionary process. Euromaidan is one of the phases of the Revolution
of Dignity. The course of political and social events in chronological range in November
2013 – September 2014 gives reason to regard them in the same chain «Euromaidan –
Crimea – East/South East». The social media as an Internet-mediated polyfunctional social
mechanism that has communicational and informational dimensions and differs from the
traditional media by number of characteristics, in particular in the measurement of mass
mobilization for political participation are analysed. The author constructs the empirical
study of indicators of influence of the social media on mobilization, in particular in the
measurement of conventional and unconventional forms of political participation.
It is concluded that open access to Europe is possible through conventional practices of
political participation, overcoming of corruption, strengthening of civil society.
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З початку незалежності, перебуваючи у стані тривалої трансформаційної кризи,
перед Україною стоять нерозв’язані завдання: по-перше, розбудова власної державності
й формування політичної нації; по-друге, створення демократичної системи правління;
по-третє, перехід до сучасної ринкової економіки, від індустріальної енерго- та
ресурсовитратної до економіки знань; по-четверте, формування нових суспільних
цінностей. Саме тривале нерозв’язання цих питань стало поштовхом Революції
Гідності.
Євромайдан став одним із найпотужніших комплексних викликів не лише для
України, а й для світової спільноти. Викликами для українського суспільства від
листопада 2013 р. стали: відмова уряду В. Януковича підписати Угоду про асоціацію з
ЄС, події на Майдані, анексія Криму, трагічні події на сході України, українськоросійська війна (гібридна війна) тощо.
Більшість експертів маркують вихід людей на вулиці в листопаді 2013 р. (після
відмови уряду підписати Угоду про асоціацію з ЄС) як цивілізаційний вибір.
Продовження громадських протестів і самоорганізація суспільства на противагу тиску з
боку держави та мобілізація громадян для захисту України від військової агресії на
сході країни вказують на надзвичайну важливість цього вибору та увиразнюють
характер націо- та державотворення в Україні.
Мета нашого дослідження полягає в аналізі трансформацій і тенденцій розвитку
політичної активності людей в умовах Революції Гідності, а також зміні політичних та
громадянських цінностей українського суспільства після Євромайдану. У межах цієї
статті ми, по-перше, розглянемо причини Євромайдану; по-друге, визначимо емпіричні
показники дослідження мобілізаційного впливу соціальних медіа, зокрема у вимірі
конвенційних та неконвенційних форм політичної участі; по-третє, додамо нові форми
політичної участі; по-четверте, розглянемо організації, що мобілізували студентів на
майдан, та дізнаємось, що таке «горючий матеріал» революції; по-п’яте, оцінимо
соціальний вимір Євромайдану.
Теоретико-методологічну базу дослідження становлять праці таких вчених:
Б. Гаврилишин, К. Галушко, М. Гордієнко, Я. Грицак, В. Дегтяр, А. Киридон,
О. Пахльовська, І. Славінська, М. Слуквін, Ю. Шведа.
В умовах інформаційного суспільства протестні рухи набувають спільних
визначальних рис у глобальному масштабі, котрі надають їм характеру форми прямої
демократії. Трансформації взаємин громадянського суспільства й держави, форм і
способів вияву протестних рухів є наслідком розгортання загальних тенденцій розвитку
інформаційного суспільства в глобалізованому світі.
Більшості протестних рухів притаманний мирний характер, а насильство
застосовувалося лише у відповідь на репресивні силові дії влади й приспішників
режиму. Проте визначальною є пріоритетність у них ціннісної сфери над соціальною й
навіть політичною – обстоювання базових демократичних цінностей (права людини,
громад тощо на противагу соціально-економічним вимогам).
Ці самі ознаки виразно виявлялися й у розвитку такого явища, як український
Майдан: від нечисленної «революції на граніті» й акції «Україна без Кучми» до
Помаранчевої революції, податкового та мовного майданів і Революції Гідності [5].
Майдан є явищем глобалізованого світу, що спирається на історикокультурні
традиції та відроджує втрачені можливості архаїчних форм у сучасному світі через
широке
використання
технологій
забезпечення
комунікативного
ресурсу
інформаційного суспільства. Він запустив процес трансформації не лише політичної
сцени, а й соціальних і культурних перетворень.
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Серед причин Майдану – традиційне та систематичне нехтування потребами й
проблемами як окремих громадян, так і громадянського суспільства в цілому, неповага
до нього з боку влади, загострення економічної, політичної та соціальної кризи.
Відмінною рисою Майдану–2013 від Майдану–2004 є орієнтація на ідеї та цінності, а не
персоналії. Політична культура громадян пострадянської України дотепер відзначалася
нечутливістю до політичних програм різних політичних сил, компенсованою
ірраціональними чинниками симпатії/антипатії до певного політичного лідера. Події
кінця 2013 р. були позначені відмовою протестувальників ставати під прапори будьяких політичних сил і лідерів. Пізніше, коли акцент вимог було зміщено з
євроінтеграції на перезавантаження системи влади в країні, наголошувалася важливість
зміни не обличь і персон на окремих посадах, а перегляд суспільної угоди в цілому –
принципів делегування влади народом в обмін на гарантії безпеки та важелів контролю
за діями представників – так званих механізмів контрдемократії [4].
Соціальна динаміка людської цивілізації апріорі передбачає політичну участь
громадян, що прагнуть постійно удосконалювати свій життєвий простір. Поняття
«політична участь» використовується для позначення механізмів впливу спільноти на
формування державних інститутів, вироблення управлінських рішень, здійснення
моніторингу влади та її легітимацію. Безпосереднє залучення громадян до політики
створює умови для утвердження демократичної форми правління й розбудови
громадянського суспільства. Політична участь як теоретична парадигма активно
розроблялася західними політологами, зокрема такими вченими, як Г. Алмонд,
С. Верба, Р. Даль, М. Конвей, С. Ліпсет та ін. [2].
Утвердження європейських стандартів буття й мотивація політичної участі
корелюється із забезпеченням громадянських прав та цінностей, а саме: рівністю людей
перед законом, відсутністю корупції, наявністю вільних і незалежних ЗМІ, існуванням
неупереджених судів як механізму захисту від несправедливого політичного терору,
ув’язнення чи тортур. У фокусі нашого аналізу є концепти політичної участі як чинника
зближення нашої держави з європейською спільнотою. Щоб розкрити мету
дослідження, необхідно з’ясувати конвенціональні та неконвенціональні форми
політичної участі.
Конвенціональна участь використовує законні форми вираження інтересів і впливу
на владу. Основною формою конвенціональної соціальної комунікації є участь у
виборах, що дозволяє стихійні та масові прояви соціальної активності, радикальні
вуличні форми протесту сублімувати в інституціональну (регульовану законом)
площину. Конвенціональний вимір політичної участі спирається на демократичні
цінності, детермінує конструктивні стандарти соціальної комунікації й забезпечує
легітимність існуючої системи влади. До неконвенціональних видів політичної участі
відносять різноманітні форми радикальних протестів, що не узгоджені з чинним
законодавством суверенної держави. Неконвенціональна комунікація проявляється у
різних формах непокори державній владі: демонстрації, повстання, бунти, революції.
До подібних акцій громадяни вдаються у тих випадках, коли відсутні інституціональні
канали вираження їхніх інтересів [2].
Доступ до Європи відкривають саме конвенціональні практики політичної участі,
приведення законодавчого поля у відповідність з європейськими стандартами та
зрілість суспільства. З цього приводу О. Пахльовська зазначає: «Європу будували ті,
хто боровся: за свободу своєї країни, за її вільне життя в цивілізованому світі, за
людську гідність. Ті, хто не корився різним системам тиску на людину, – це
європейці… Євроінтеграторів із людей зі шкурними інтересами не може бути за
означенням… Якщо рух до Європи не спирається на мораль, філософію, громадянську
свідомість і навіть певний тип освіти політиків та критичної маси електорату, то його
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не так складно й припинити… Драма ж нинішньої ситуації в тому, що і влада, і навіть
значна частина опозиції шукають в ЄС тої чи іншої вигоди» [6].
Революція Гідності внесла й нові форми політичної участі. До них можна віднести:
блокування університетів, зокрема Київського національного університету будівництва
і архітектури (КНУБА); голодування у випадку продовження перевірок навчального
процесу з боку МОН, рейдерство та інші.
Розгортання найпотужніших протестних хвиль в Україні обумовлене не тільки
болючими соціально-економічними чи політичними питаннями, а й взаєминами
громадян держави із владою. Сам характер взаємодії суспільства та влади значною
мірою визначає динаміку суспільних мобілізацій. Громадські мобілізації – це процес,
якому сприяють різні фактори: наявність протестної організації, висвітлення у ЗМІ,
ресурси протестувальників, дії держави тощо.
У повідомленнях мас-медіа студенти зазначають, що вони зорганізувалися без
жодних поштовхів політиків чи адміністрації вузів. Однак і без того простір політичних
позицій не був однорідним. Можна виділити принаймні три організації, що із самого
початку відігравали помітну роль у мобілізації студентів Києва й регіонів:
1. Націонал-ліберальне Громадське об’єднання «Відсіч», яке брало участь в освітніх
кампаніях 2009–2010 років, за один із основних напрямів діяльності мало
антикорупційні протести та національну культурну політику. На Майдані
організація користувалася загальними гаслами й зосередилася переважно на
мобілізаційній діяльності та облаштуванні студентської частини наметового
містечка київського Майдану та на протидії репресіям із боку влади.
2. Студентська координаційна рада була створена учасниками студентських
страйкомів Євромайдану ВНЗ Києва та Львова. Організація мала представників на
євромайданах обласних центрів України, сюди ж частково входили представники
«Відсічі». У зверненнях СКР взяла на себе відповідальність представляти всіх
протестувальників-студентів.
3. Незалежна студентська анархо-синдикалістська профспілка «Пряма Дія». Ще одна
організація, яка брала участь у протестах проти комерціалізації освіти 2009–2010
років. Діяльність профспілки пов’язана із захистом прав студентів на місцях
навчання, а також із освітніми й загальними соціально-економічними питаннями,
правами людини [9].
У Майдані–2014 саме дії міліції виявилися одним із двигунів. Влада за Януковича
поступово
пригнічувала
громадянські
протести,
прагнучи
«розмінувати»
мобілізаційний потенціал суспільства до чергових виборів. Зокрема, ще у 2013 р. рівень
безпосереднього насильства держави та найманців над протестувальниками зріс, при
чому таким собі ноу-хау системи охорони Віктора Федоровича стали «тітушки» (у
травні 2013 р. трапилася історія з нападом спортсмена-найманця на журналістку під час
зіткнення акцій «Свободи» та Партії регіонів – і з’явилося слово «тітушка»).
Використання ж власне «Беркута» для брутального побиття мітингувальників 30
листопада 2013 р. було неочікуваним. За однією з версій, силовики цим свідомо
спровокували Майдан з метою попередити очікуваний електоральний Майдан–2015,
прагнучи дискредитувати опозицію та вичерпати її сили [3].
Поза всяким сумнівом, мобілізація громадян 1 грудня 2013 р. була надзвичайно
масовою саме через поширені почуття страху й обурення, відчуття нахабного свавілля
правоохоронної системи і керівних осіб. Заклики виходити тоді звучали дуже гостро:
«Захисти дітей від “Беркута”!». У грудні 2013 р. вже у 52 % протестів були гасла проти
міліцейського свавілля.
У боротьбі з Майданом правоохоронна система Януковича слідувала звичайному
трирівневому підходу: 1) заборона акцій, намагання зробити мобілізації нелегальними;
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2) вибірковий тиск на окремих активістів, організаторів; 3) силовий вплив на вулицях.
Усі ми були свідками тих подій і добре бачили, що тодішня влада одразу сприйняла
Майдан як загрозу для себе і намагалася подавити його будь-якими способами. До
репресій держави додалися й тіньові переслідування, масова участь найманців у
залякуваннях. Варто визнати, що Антимайдан є справжнім суспільним рухом, що
відображає певні настрої в суспільстві. Однак політичні очільники та авторитети цього
руху доклали зусиль, аби підштовхнути Антимайдан до прихованої мілітаризації та
підготовки до громадянського протистояння. Щоправда, те саме можна сказати і про
опозицію часів Майдану, що спонукала його формувати самооборону [3].
Однак феномен Майдану не вичерпується його значенням як злиття і кульмінації
протестних рухів та найвищої форми вияву прямої демократії. У своїх протестних
засадах, у ціннісних орієнтаціях, як і в оформленні у вигляді відродження архаїчних
форм прямої демократії в новітню добу, Євромайдан і Майдан–2004 єдині. І той, і
інший були «середовищами з горизонтальною структурою», де «ієрархія не мала
значення» [8].
Чи вела логіка протестних проявів в Україні до переростання мирного протесту в
насильницьке протистояння? У липні 2014 р. Центр дослідження суспільства
оприлюднив результати моніторингу протестів, репресій та поступок протягом періоду
Майдану, здійсненого за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та
Національного фонду підтримки демократії. Вони засвідчують, що темпи зростання
кількості й потужності репресивних дій влади істотно випереджали динаміку
протестних дій громадян: до розгону київського Євромайдану 30 листопада рівень
насильства з боку протестувальників був незначний – 6 %, водночас репресивна
відповідь сягнула позначки 40:100. Розрив між ненасильницьким характером акцій та
насильством у відповідь на них з боку влади став каталізатором подальшого
переростання мирних акцій у силове протистояння [7].
Під «горючим матеріалом» розуміють людей, готових вийти на площі й взяти
участь у революційних діях незважаючи на ризики. Людей за їхнім ставленням до
революційних подій можна поділити на три групи:
1) люди, котрі готові виступати проти режиму за будь-яких обставин;
2) основна маса – готові приєднатися до чисельних акцій протесту;
3) люди, що не приєднаються до революційних виступів за жодних обставин [10].
Цікаво й те, що «горючим матеріалом» Євромайдану стала молодь – або студенти,
або навіть молоді люди з вищою освітою. Пов’язується це з девальвацією освіти у
державі й нездатністю випускників знайти належне застосування своїм знанням. Навіть
для європейців в умовах сучасної економічної кризи звичною стала абревіатура NEET,
що означає «ні освіти, ні роботи, ні навчання». Вона символізує молодь, яка опинилася
на узбіччі повноцінного життя.
Чи не найбільша проблема сприйняття політичних процесів в Україні
закордонними політиками, які продовжують ставитися до влади і до вимог населення
щодо її зміни суто формально, – легітимну владу можна усунути від влади лише
легітимно (зректися самостійно чи відійти від влади в результаті перевиборів). Однак
тоді постає запитання: а як народу, який є єдиним джерелом влади, змусити у
демократичний спосіб нелегітимну, а отже недемократичну владу застосувати
демократичні механізми розв’язання політичної кризи й дотримуватися на виборах
демократичних принципів, не говорячи вже про вимогу відійти від влади?
Нині з розвитком інформаційно-комунікативних технологій створюються й
відповідні неполітичні механізми забезпечення взаємодії і зворотного зв’язку між
громадою й владою та безпосереднього зв’язку – між складниками й членами громади.
Що істотно відрізняє Євромайдан від Майдану–2004, то це ступінь використання
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інформаційно-комунікативного
забезпечення
й
координації
взаємодій.
У
започаткуванні Євромайдану вирішальну роль відіграли соціальні мережі в Інтернеті, а
подальший перебіг подій здебільшого визначався оперативністю взаємодії і в
соціальних мережах, і завдяки мобільному зв’язку його учасників, симпатиків і
небайдужих. Як засвідчують соціологічні дослідження ролі соцмереж у розгортанні
протестних настроїв та мобілізації населення [1], соціальні мережі перетворилися в
вирішальний чинник формування громадянського суспільства в Україні, вийшовши на
перше місце серед агентів інформаційного впливу.
Інтернет у цілому та соціальні медіа зокрема охоплюють значну частину населення
України, дедалі більше стають частиною буденного життя громадян різних соціальнодемографічних категорій. Повідомлення у групах студентського протесту в соцмережах
свідчать, що відмова від підписання Угоди про асоціацію з ЄС осмислювалася в межах
геополітичної позиції Європа – Росія, на що вказують гасла студентів «Євромайдан або
чемодан!» (поряд із загальним закликом майданівців до незгідних: «Чемодан, вокзал,
Росія!»), «Чорні брови, карі очі, я до Путіна не хочу», та тягнула за собою цілу низку
конотацій культурно-ціннісного або цивілізаційного характеру: «Молодь нації за
євроінтеграцію!», «Європа – це ми!», «Європа – це наше майбутнє», «Ми не СРСР, ми
ЄС», «Європейське кіно – ми до тебе їдемо». Серед загальних гасел також: «Слава
Україні – героям слава!», «Студентський страйк!» [9].
Оцінка соціального виміру Євромайдану багатопланова, як і саме явище. Майдан
суттєво вплинув (хоча й різною мірою в різних регіонах) на громадську думку,
суспільні настрої, центральну і місцеву владу, активність і самовизначення
громадянського суспільства. Важливо, що протест, як засвідчили соціологічні
опитування, має головним чином ціннісні мотивації: маси людей, зневажені владою,
вийшли за свої права і людську гідність, за краще майбутнє. Щодо політичності
майдану, то Майдан носить аполітичний характер, люди вийшли не за політичні партії,
а за свої повсякденні інтереси.
Висновки. Отже, можна говорити про певний сплеск демократичної активності у
глобальному масштабі. Революція стала чинником зближення умов та обставин у
різних країнах, дифузії ідей та лозунгів, стала умовою синхронізації політичних
процесів. У ході виступу відбулася не лише зміна політичної влади, спричинена
активізацією суспільства, а й зміна політичної свідомості мас. Масовий колективний
рух громадян України призвів до революційної трансформації суспільства.
Отож, основна причина, яка підняла людей на акції громадського спротиву, –
неспроможність нової (постсовєтської) політичної еліти взятися за реформування
України. Політична активність громадян, що регламентується законом і пов’язана із
захистом національного суверенітету й свободи свого народу, відноситься до
конвенціональної. Якщо принципи конвенціональної політичної участі буде
сповідувати більшість суб’єктів соціальних відносин сучасної України, то її
європейський вибір матиме легітимне підґрунтя.
Євромайдан став голосом за свободу й права людини, за нашу соборність,
незалежність і територіальну цілісність. На вівтар європейської перспективи Україна
поклала життя і здоров’я кращих своїх патріотів – Небесну Сотню. Їхня смерть не була
марною. Вони показали зразок мужності, героїзму, відваги й започаткували
ексклюзивну матрицю політичної участі – йти під кулі заради цивілізаційного поступу
держави. Жодна країна Європейського Союзу не платила таку високу ціну за
демократію та право бути вільними. Проте на цьому боротьба не закінчилася, а, деякою
мірою, тільки почалась. Євромайдан став поштовхом і головною причиною
усвідомлення людьми, особливо молодим поколінням, свого значення і важливості в
житті держави. У зв’язку з Революцією Гідності відбулась трансформація
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громадянських, а вже потім політичних цінностей українського суспільства. Але життя
не стоїть на місці, і перспективи дослідження даної теми досить великі, оскільки
цінності змінюються не за один день, а впродовж поколінь люди та науковці
намагаються вникнути та вивчити виклики, які ставить перед нами життя в період
глобалізації.
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Манайло-Приходько Р. Ю.
ВПЛИВ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2014 РОКУ
НА КОНФІГУРАЦІЮ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
У статті аналізуються парламентські вибори в Україні 2014 року. Робиться
акцент на впливовості політичних партій у регіонах України: Сході, Заході, Центрі,
Півдні, Донбасі. Характеризується формат партійної системи України за
результатами парламентських виборів 2014 року. Робиться висновок, що партійна
система України функціонує на принципах системи поміркованого плюралізму, маючи
при цьому двоблокову конфігурацію.
Ключові слова: партійна система, парламентські вибори 2014, формат партійної
системи, ефективна кількість партій, неусталеність електоральних уподобань,
політична партія.
Манайло-Приходько Р. Ю. Влияние парламентских выборов 2014 года на
конфигурацию партийной системы Украины.
В статье анализируются парламентские выборы в Украине 2014 года.
Исследуется влиятельность политических партий в регионах Украины: Востоке,
Западе, Центре, Юге, Донбассе. Характеризируется формат партийной системы
Украины за результатами парламентских выборов 2014 года. Делается вывод, что
партийная система Украины функционирует на принципах системы умеренного
плюрализма, имея при этом двублоковую конфигурацию.
Ключевые слова: партийная система, парламентские выборы 2014, формат
партийной
системы,
эффективное
количество
партий,
неустойчивость
электоральных предпочтений, политическая партия.
Manaylo-Prykhodko R. Y. The influence of parliamentary elections in 2014 on the
configuration of the party system of Ukraine.
In the article the impact of the parliamentary elections in 2014 on the configuration of
the party system in Ukraine is analyzed. The research of the electoral processes and party
systems is one of the important directions of domestic political science.
The author emphasizes, that revolution events in Kiev changed the positioning of the
parties and political forces before the elections. First, «Partia Regioniv» did not participate
in the elections. The rating of its nearest satellite, the Communist Party, also significantly
decreased. Those forces, which were represented by «Partia Regioniv», reshaped in a
political party (PP) «Oppositsionniy block». Secondly, one of the consequences of the
Revolution of Dignity was the formation of new political structures: PP «Petro Poroshenko’s
Block» (with this block was signed an agreement on joint participation in the elections the
leader of «Udar» V. Klichko), PP «Narodnyi Front» (A. Yatseniuk), PP «Pravyi sector»
(D. Yarosh), PP Obiednania «Samopomich» (A. Sadoviy). Thirdly, in the elections
participated well-known for the voters party brands such as EA «Batkivshchina», EA
«Svoboda», Green Party of Ukraine, PP «Hromadska pozitsia» and others.
On the results of the elections in 2014 the deputy's seat got following political parties:
PP «Narodnyi Front»; PP «Petro Poroshenko’s Block»; PP Obiednania «Samopomich»; PP
«Oppositsionniy block»; Radical Party of Oleh Liashko; EA «Batkivshchina».
The Ukraine's party system on the results of the parliamentary elections in 2014 had
configuration of the moderate pluralism system in two block’s format, because a social
differentiation East – West stayed top-of-the-agenda. It should be also noted, that all parties,
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which form the format of the party system, have leadership type, which means that they are
unstable, as depending on the ranking leader.
Key words: party system, parliamentary elections 2014, format of party system, effective
number of parties, instability electoral preferences, political party.
Актуальність дослідження обумовлена важливою роллю, яку відіграють вибори в
сучасному політичному процесі. Результати виборів мають суттєвий вплив на
поствиборче розташування політичних сил та структурування вітчизняної партійної
системи. Не стали виключенням і парламентські вибори 2014 року, за результатами
яких до Верховної Ради України потрапили чотири нові політичні сили. Актуалізується
дослідження виборчих процесів й наявністю соціального замовлення від зацікавлених
суб’єктів виборчого процесу, яким необхідні наукові знання про особливості поведінки
виборців, способи мобілізації електорату.
Об’єктом дослідження є парламентські вибори 2014 року. Предметом
дослідження – вплив парламентських виборів на конфігурацію партійної системи
України.
Мета дослідження – охарактеризувати конфігурацію партійної системи України за
результатами парламентських виборів 2014 року. Досягнення мети дослідження
реалізується через вирішення таких основних завдань: а) охарактеризувати
передвиборче розташування політичних сил та оцінити електоральний потенціал
основних суб’єктів виборчого процесу; б) проаналізувати результати виборів та
поствиборче позиціонування політичних сил; в) визначити особливості конфігурації
партійної системи України за результатами виборів.
Дослідження виборчих процесів і партійних систем є одними з важливих напрямів
вітчизняної політичної науки. Серед українських дослідників, які у своїх наукових
розвідках аналізували особливості еволюції української партіоми за результатами
виборів, можна відмітити А. Романюка, Ю. Шведу, М. Примуша, А. Ключковича,
Ю. Остапця, Н. Ротар, А. Круглашова, В. Бурдяк, М. Кармазіну, Т. Бевз, І. Досяка та ін.
25 серпня президент П. Порошенко підписав указ про розпуск парламенту у
зв’язку з відсутністю протягом місяця в ньому урядової коаліції. Дострокові
парламентські вибори були призначені на 26 жовтня. Виборча кампанія розпочалася 28
серпня. Відтак окрім війни з російським агресором на Донбасі увага країни тривалий
час була прикутою до боротьби за зміну законодавчого органу та отримання в ньому
депутатських мандатів.
Вибори відбувалися за тим же самим законом, що й у 2012 р. 21 листопада 2013 р.
ВР України більшістю у 365 голосів проголосувала за перший необхідний для асоціації
з ЄС законопроект «Про вибори народних депутатів України», внесений Партією
регіонів. Але цей закон суттєвих змін щодо виборчої системи не вніс. Закон встановив
змішану виборчу систему з 5-відсотковим електоральним бар’єром. Виборчі списки
залишились закритими загальнонаціональними, а партійним блокам заборонено брати
участь у виборах. Законом передбачено створення закордонного виборчого округу,
зміну процедури формування окружних виборчих комісій, зменшення розміру грошової
застави при реєстрації, введення обмеження на розмір виборчого фонду, врахування
при створенні виборчих округів компактного проживання національних меншин, а
також посилення вимог до інформаційних агентств щодо висвітлення виборів.
У зв’язку з тимчасовою окупацією АР Крим та військовими діями на Сході
України вибори не відбулися у 27 мажоритарних округах: АРК (10 округів), Донецька
область (9), Луганська область (6), м. Севастополь (2).
ЦВК зареєструвала 52 партій – суб’єктів виборчого процесу. Йдеться про партії,
які висунули кандидатів у мажоритарних округах і в загальнонаціональному виборчому
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окрузі. До виборчого бюлетеня, для голосування за партійні списки, було внесено 29
політичних партій [7].
Революційні події в Києві змінили позиціонування партійно-політичних сил
напередодні виборів. По-перше, Партія регіонів скомпрометувала себе відмовою від
європейської інтеграції і участі у виборах не приймала. Рейтинг її найближчого сателіта
КПУ також суттєво понизився. Ті сили, які колись представляли Партію регіонів,
переформатувались у політичну партію (ПП) «Опозиційний блок». ЇЇ утворили шість
політичних партій: Партія розвитку України, ПП «Центр», партія «Україна – Вперед!»,
ПП «Трудова Україна», Партія державного нейтралітету України, ПП «Нова політика».
Окремо вирішив брати участь у виборах зі своєю партійною структурою ПП «Сильна
Україна» С. Тігіпко.
По-друге, одним із наслідків Революції Гідності було утворення нових партійних
структур: ПП «Блок Петра Порошенка» (з нею підписав угоду про спільну участь у
виборах лідер ПП «УДАР» В. Кличко), ПП «Народний фронт»(А. Яценюк), ПП
«Правий сектор» (Д. Ярош), ПП «Об’єднання «Самопоміч» (А. Садовий).
По-третє, у виборах брали участь відомі виборцю партійні бренди ВО
«Батьківщина», ВО «Свобода», Партія зелених України, ПП «Громадянська позиція» та
інші.
По-четверте, як завжди, у виборах брала участь низка маловідомих партійних
структур, завдання яких були різні, але перш за все вони мали набрати хоч якусь
кількість голосів, щоб стати відомим для виборців [9, c. 10].
У день виборів 26 жовтня відбулося кілька екзит-полів. Це Національний екзитпол (Центр Разумкова, Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та КМІС),
Міжнародний «Еxit poll» (Уряд Канади, Соціологічна група «Рейтинг», «Baltic
Surveys», Міжнародний республіканський інститут (IRI), Всеукраїнський екзит-пол
(УНН спільно з центром «Універсітас»), Телевізійний національний екзит-пол.
За даними всіх цих опитувань, до ВР України мали пройти сім партій, а лідером
виборчих перегонів була однозначно визнана ПП «Блок Петра Порошенка», яка мала б
перемогти з невеликим відривом у ПП «Народний фронт». Але склалося по-іншому, і
перемогу з невеликим відривом практично у всіх регіонах України отримала ПП
«Народий фронт» [8].
У таблиці 1 представлені результати голосування за політичні партії, які пройшли
до ВР України, та за ті, які отримали не менше 1 % голосів виборців [7].

№

1
2
3
4
5

Таблиця 1
Результати виборів до Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року
(за партійними списками)
Політична партія
%
К-ть місць за
К-ть місць в
пропорційною
мажоритарних
системою
округах
Політична партія «Народний
22,14
64
18
фронт»
Партія «Блок Петра
21,81
63
69
Порошенка»
Політична партія «Об’єднання
10,97
32
1
«Самопоміч»
Політична партія
9,43
27
2
«Опозиційний блок»
Радикальна партія Олега
7,44
22
0
Ляшка
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6

7
8
9
10
11

Політична партія
Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
ВО «Свобода»
КПУ
Партія Сергія Тігіпка «Сильна
Україна»
ПП «Всеукраїнське аграрне
об’єднання «Заступ»
ПП «Правий сектор»

5,68

17

2

4,71
3,88
3,11

–
–
–

6
0
1

2,65

–

1

1,8

–

1

У мажоритарних округах отримали депутатські мандати наступні партії, які не
подолали виборчий бар’єр: Всеукраїнське об’єднання (ВО) «Свобода» – 6 мандатів,
Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» (далі ПП «Сильна Україна) – 1, ПП
«Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» – 1, ПП «Правий сектор» – 1, ПП «Воля» –
1, а 96 депутатів позиціонували себе як самовисуванці.
Таким чином, найбільшу підтримку під час виборчої кампанії 2014 р. у всіх
регіонах України мала ПП «Народний фронт», яка отримала 22,14 % голосів і
перемогла на виборах. Максимальний рівень підтримки був в Івано-Франківській
(37,48 %), Тернопільській (36,5 %), Волинській (33,22 %), Львівській (33,03 %),
Чернівецькій областях (32,39 %). Рейтинги партій за результатами голосування у
регіональному розрізі подано у таблиці 2.
Таблиця 2
Рейтинги політичних партій, які пройшли до Верховної Ради у 2014 році
в макрорегіонах України
Політична сила
Захід
Центр
Південь
Схід
Донбас
України
України
України
України
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Політична пар22,4
27,1
24,5
17,8
13,8
тія «Народний
фронт»
Партія «Блок
31,7
22,4
12,5
12,5
8,7
Петра
Порошенка»
Політична
16,3
14,1
9,9
12,2
6,5
партія
«Об’єднання
«Самопоміч»
Політична
0,7
2,4
11,6
21,3
27,2
партія
«Опозиційний
блок»
Радикальна пар5,7
7,7
4,8
5,6
6,4
тія Олега Ляшка
Політична
4,5
6,1
5,1
6,2
2,3
партія
Всеукраїнське
об’єднання
«Батьківщина»
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Партія «Блок Петра Порошенка» посіла друге місце за результатами виборів
набравши 21,81 % голосів. Хоча в цілому за кількістю мандатів партія займає перше
місце в парламенті. Найбільшу підтримку вона отримала у Вінницькій області
(37,45 %).
Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» виборола третє місце в українському
парламенті (10,97 %). Найбільшу кількість голосів партія отримала у м. Києві (21,39 %),
Львівській (18,78 %), Київській (13,09 %), Івано-Франківській (14,69 %), Рівненській
(11,08 %) областях.
Політична партія «Опозиційний блок» посіла четверте місце в українському
парламенті (9,43 %). Максимальну підтримку партії надано в Донецькій (38,69 %),
Луганській (36,59 %), Харківській областях (32,16 %) [3].
Радикальна Партія Олега Ляшка отримала п’яте місце (7,44 %). Найбільшу
кількість голосів виборців отримала в Центральній Україні: Полтавській (10,85 %),
Сумській (10,61 %), Черкаській (10,06 %), Кіровоградській (11,67 %) областях.
ВО «Батьківщина», порівняно з 2012 р., суттєво втратила свої позиції в
українському суспільстві і посіла шосте місце (5,68 %). Цьому є низка як об’єктивних,
так і суб’єктивних причин (ув’язнення Ю. Тимошенко, вихід з партії відомих лідерів
тощо).
Лідерство політичних партій у регіональному вимірі подано в таблиці 3.
Таблиця 3
Лідерство політичних партій на парламентських виборах
26 жовтня 2014 року за результатами голосування в регіонах України
Назва партії
Лідерство за результатами голосування в
загальнодержавному виборчому окрузі
Партія «Блок Петра
Вінницька, Закарпатська, Миколаївська, Одеська, Сумська,
Порошенка»
Херсонська, Чернігівська, м. Київ (7 областей)
Політична партія
Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська,
«Народний фронт»
Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська,
Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька (12
областей).
Політична партія
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська,
«Опозиційний блок»
Харківська (5 областей)
Не отримали місць у парламенті дві ідеологічні партії – ліворадикальна КПУ та
праворадикальна ВО «Свобода», які на попередніх виборах у 2012 р. набрали більше
10 % голосів виборців. Такий результат є природнім для КПУ, яка останнім часом
скомпрометувала себе в українському суспільстві. Тому можна сказати, що це –
продовження тенденції декомунізації, яка почалася в 2006 р.
ВО «Свобода» втратила підтримку виборців, оскільки з нею на електоральному
полі боролись за голоси виборців декілька партій народно-демократичного
спрямування: Партія «Блок Петра Порошенка», ПП «Народний фронт», але в більшості
своїй голоси партії відійшли до нового потужного проекту ПП «Об’єднання
«Самопоміч» [4].
Отже, загалом можна говорити про зростання центристських симпатій виборців і
відмову від підтримки радикальних політичних сил.
Голосування на виборах за певні політичні партії – це голосування і за ціннісні
орієнтації та програмні положення цих політичних сил. Цікавим, на нашу думку, буде
аналіз того, яким партіям – «проросійським» чи «проукраїнським» – віддали перевагу
громадяни України у різних регіонах.
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До «проукраїнських» або «проєвропейських» партій можна віднести такі: ПП
«Народний фронт», ПП «Блок Петра Порошенка», ПП «Об’єднання «Самопоміч»,
Радикальну партію Олега Ляшка, ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», ПП
«Громадянська позиція» та ПП «Правий сектор». Члени більшості цих партій
підтримують унітарний устрій України та виступають за вступ до ЄС та НАТО.
До «проросійських» партій відносимо ПП «Опозиційний блок», КПУ та ПП
«Сильна Україна». Члени цих партій вимагають федералізації України, надання
російській мові статусу другої державної мови, переорієнтацію зовнішньої політики і
ринків на Росію тощо.
Таким чином, за підсумками парламентських виборів України 26 жовтня 2014 р.
77,66 % виборців проголосували за «проукраїнські» партії, а 16,42 % – за «проросійські
партії». Лише в Донецькій та Луганській областях (на територіях, які знаходяться під
контролем України) більшість виборців проголосували за «проросійські» партії, в
Харківській області – відносна більшість виборців підтримали «проукраїнські» партії, а
в решті областей України абсолютна більшість виборців підтримала «проукраїнські»
партії.
27 листопада 2014 р. Верховна Рада України VIII скликання створила коаліцію
депутатських фракцій, до якої увійшло 302 народні депутати, а вже 11 грудня 2014 р.
нею була затверджена Програма дій Кабінету Міністрів України на 2015–2016 рр. [5].
Отже, до парламенту за результатами виборів потрапляють чотири нові політичні
партії. Таким чином, формат партійної системи знову кардинально змінився, що було
наслідком революційних подій в українському суспільстві.
Під форматом (конфігурацією) партійної системи ми розуміємо її фрагментацію та
показник усталеності партійних уподобань виборців (Г. Голосов) [2]. Формат
української партійної системи, її сучасний стан ми розглянемо, базуючись на
методології, запропонованій К. Джандою, Дж. Сарторі (принципи функціонування
різного типу партійних систем), Р. Катцом, П. Майером (сучасні тенденції розвитку
політичних партій, картелізація політичних партій) тощо.
На кінець 2014 р. в Україні було зареєстровано 235 політичних партій. До формату
партійної системи ми будемо відносити тільки релевантні (істотні) партії. Критерій
їхнього виокремлення може бути різним. Один з критеріїв – це результат
парламентських виборів. Таким чином, до формату партійної системи можна включати
партії, які набрали на парламентських виборах не менше 1 % голосів виборців.
Аналіз формату партійної системи ми зробимо на основі розрахунку низки
індексів, які використовуються в політичній науці для дослідження партійних систем.
Розрахунок індексів подано у таблиці 4.
Таблиця 4
Індекси, які характеризують розвиток партійної системи України
ЕКПП
ЕКЕП
Індекс
Індекс
Індекс
Галлахера
фракційності
Педерсена
2012 рік
4,3
5
10,1
0,77
30,5
2014 рік
5
8
7
0,88
43
Розрахунок вказаних індексів дає змогу зробити низку висновків щодо тенденцій
розвитку, які були притаманними для української партіоми.
Якщо взяти до уваги результати парламентських виборів та показники
ефективного числа парламентських партій, то можна зробити висновок про те, що в
Україні лишається стабільною тенденція до збереження ефективного числа
парламентських партій в межах 3–5. Це дозволяє ідентифікувати партійну систему
України як багатопартійну без домінуючої партії або двоблокову багатопартійну.
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Індекс диспропорційності в межах 7–10,1 вказує на високий рівень пропорційності
розподілу депутатських мандатів щодо поданих голосів виборців. Коливання індексу
фракційності в межах 0,77–0,88 – свідчення наявності багатопартійної системи з різним
рівнем фрагментації, який залежить від цілої низки чинників.
Отримані результати обчислення індексу М. Педерсена свідчать про неусталеність
уподобань українського виборця. Такі коливання характерні для суспільств, в яких
відбуваються трансформаційні процеси. Але слід враховувати той факт, що справжній
відсоток зміни партійних уподобань без спеціально розроблених порівняльних
досліджень здійснити неможливо. Індекс неусталеності допомагає визначити тільки
приблизні дані щодо мінливості та партійної заміщуваності.
Розрахунки індексів за 2014 р. констатують наявність багатопартійної системи без
домінуючої партії та характеризуються високим рівнем пропорційності розподілу
голосів виборців та неусталеністю партійних уподобань.
До формату партійної системи за результатами виборів 2014 р. можна віднести не
більше 12 політичних партій: ВО «Батьківщина»; ВО «Свобода»; ПП «Блок Петра
Порошенка»; ПП «Громадянська позиція»; ПП «Народний фронт»; ПП «Об’єднання
«Самопоміч»; ПП «Опозиційний блок»; Партію С. Тігіпка «Сильна Україна»;
Радикальну партію Олега Ляшка; ПП «Правий сектор», ПП «УДАР» та КПУ.
Серед виокремлених 12 партій практично всі є електорально-професійними
партіями слабкої ідеологічної артикуляції за виключенням ВО «Свобода» та
Комуністичної партії України (КПУ), які можна назвати електорально-професійними
партіями сильної ідеологічної артикуляції.
Партійна система України за результатами парламентських виборів 2014 р.
отримала конфігурацію системи поміркованого плюралізму у двоблоковому форматі,
оскільки соціальне розмежування Схід – Захід не перестало бути актуальним. Слід
також зазначити, що всі партії, які утворюють формат партійної системи, є партіями
лідерського типу, а це значить, що вони є нестійкими, оскільки залежать від рейтингу
лідера.
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2015 РОКУ:
ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
У статті розглянуто результати місцевих виборів у Волинській області 2015
року. На основі аналізу результатів виборчої кампанії зроблено висновки щодо
ефективності виборчої системи для місцевих виборів в Україні. Автор робить
висновки щодо електоральних настроїв в області. На основі проведеного аналізу
обґрунтовується вплив політичних партій на виборчий процес, встановлений Законом
України «Про місцеві вибори».
Ключові слова: місцеві вибори, виборча система, політичні партії, електорат,
рада, депутат, орган місцевого самоврядування.
Ярощук Л. В. Местные выборы в Волынской области 2015 года: влияние
политических партий на избирательный процесс.
В статье рассмотрены результаты местных выборов в Волынской области 2015
года. На основе анализа результатов избирательной кампании сделаны выводы
относительно эффективности избирательной системы для местных выборов в
Украине. Автор делает выводы относительно электоральных настроений в области.
На основе проведенного анализа обосновывается влияние политических партий на
избирательный процесс, установленный Законом Украины «О местных выборах».
Ключевые слова: местные выборы, избирательная система, политические
партии, электорат, совет, депутат, орган местного самоуправления.
Yaroshchyk L. V. Local elections in Volyn region 2015: the influence of the political
parties on the electioneering.
The article discusses the results of the local elections that have occurred in Volyn region
in 2015. Analyzing the outcomes of these elections, the author suggests a few
recommendations to the future local elections taking place in Ukraine and their organization.
The attention is paid to the advantages and disadvantages of the new electoral system. Apart
from that, there are certain presumptions regarding the intentions of the electorate for the
future. The level of the electoral activity, its relation to different political parties in Volyn
region is ascertained.
The author analyzes the level of trust in political parties based on sociological research.
This made it possible to isolate the causes and factors of low voter turnout in the region and
in Ukraine in general.
The author monitors compliance with the political forces of gender quotas in Volun
region, analyzes the results of the elections to the Volyn regional council, Lutsk City Council
and elections of mayors of the cities of regional importance.
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The author draws conclusions about the elections in the whole. In addition, as a result of
the scrupulous analysis of the outcomes of the elections the author sets forward the features of
the impact of political parties on the elections enabled by the law «On local elections».
Key words: local elections, election system, political parties, electorate, council, deputy,
local government.
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними
завданнями. Місцеві вибори відображають в першу чергу політичні процеси, які
відбуваються у певному регіоні країни. Кожні вибори є своєрідним етапом в розвитку
електоральної демократії, демократії в цілому. Вибори відтворюють електоральні
настрої жителів певної місцевості; під час народного волевиявлення відслідковується
місце та роль політичних партій у виборчому процесі.
Дослідження особливостей еволюції місцевої виборчої системи, результатів
місцевих виборів, проблем взаємодії обласних організацій політичних партій у
місцевому самоврядуванні становлять значний інтерес для політичної науки. Адже,
аналізуючи результати виборів, можна відстежити не лише настрої електорату, а й
особливості політичних процесів у регіоні; дати оцінку виборчій кампанії в цілому;
узагальнити недоліки виборчої системи та частково спрогнозувати подальшу діяльність
політичних партій та органів місцевого самоврядування в області, а також розвиток
подій суспільно-політичного характеру в певному виборчому окрузі. Врахувавши
недоліки виборчої системи, можна удосконалити виборчі процедури для формування
наступних представницьких органів на місцях. Аналіз результатів виборів дасть
можливість охарактеризувати політичні настрої населення.
Зазначена проблематика має інноваційний та багатоаспектний характер. Вона
безпосередньо пов’язана з проблемами суперечливого становлення та розвитку
місцевого самоврядування, політичних партій у регіоні, вибору оптимальної та
ефективної виборчої системи для України. Значною мірою її актуалізація
обумовлюється і недостатнім науковим опрацюванням, невизначеністю суспільнополітичних явищ і процесів у Волинській області, наслідком чого є відсутність
реального прогресу у реформуванні політичних партій та місцевого самоврядування в
області, удосконалення виборчого законодавства.
Аналіз досліджень і публікацій з цієї проблеми. В Україні проблеми місцевих
виборів, актуальні питання народовладдя, різні аспекти виборчого законодавства
досліджували: В. Бабкін, В. Шаповал, Ф. Бурчак, В. Кампо, В. Гацій, М. Корнієнко,
А. Колодій, В. Бабаєв, С. Наумкіна та ін. Проблематика місцевих виборів у Волинській
області висвітлюється у працях В. Малиновського, В. Бортнікова, М. Находа.
Метою статті є аналіз результатів місцевих виборів у Волинській області 2015
року та виокремлення електоральних настроїв у цьому регіоні; з’ясування переваг і
недоліків виборчої системи, установленої Законом України «Про місцеві вибори» 2015
року.
Виклад основного матеріалу. Місцеві вибори у Волинській області, як і у всій
Україні, проводилися 25 жовтня 2015 р. (15 листопада 2015 р. – II тур) відповідно до
нового Закону України «Про місцеві вибори».
Виборче законодавство, яке традиційно зазнало змін, встановило змішану виборчу
систему виборів депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, обласних,
районних, міських, районних у містах, сільських і селищних рад. Так, місцеві ради
(крім сільських та селищних) були обрані за пропорційною виборчою системою із
відкритими виборчими списками, а вибори голів великих міст (понад 90 тис. населення)
за мажоритарною системою абсолютної більшості (часто у два тури).
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Новаціями закону стали: гендерна квота (представництво осіб однієї статті у
виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих
округах має становити не менше 30 % загальної кількості кандидатів у виборчому
списку); у місцевих виборах не змогли взяти участь блоки; зменшено кількість
депутатів у радах; встановлено 5-відсотковий прохідний бар’єр для політичних
партій [8].
Політичні партії, згідно із законом «Про місцеві вибори», стали головним
суб’єктом висунення кандидатів до місцевих органів влади, що суттєво вплинуло на
кадрову політику в області. Тобто політичні партії стали основними суб’єктами
виборчого процесу, отримавши у ньому ключову роль. Отже, місцеві вибори проходили
за новими виборчими правилами.
Виборча кампанія 2015 року в Україні мала специфічний характер, обумовлений
низкою обставин та чинників внутрішньополітичного життя, які раніше не впливали на
процес формування місцевої влади в державі [2].
Таким чином, доцільно зосередитися на аналізі результатів виборів у Волинській
області, акцентуючи увагу на електоральних настрях населення.
Перш за все варто зауважити, що явка виборців у Волинській області становила
55,3 % (426 979 виборців), під час II туру виборів – 43,39 % (68 877 виборців), зокрема
ситуація по області виглядає таким чином (табл. 1) [7].
Таблиця 1
Явка виборців у Волинській області
Адміністративно-територіальна
Кількість виборців
Явка у %
одиниця
Володимир-Волинський район
11 766
56,6
Горохівський район
25 323
63
Іваничівський район
14 512
58,6
Камінь-Каширський район
27 762
62,6
Ківерцівський район
28 783
59,2
Ковельський район
19 456
61,7
Локачинський район
10 686
61,9
Луцький район
28 114
57,8
Любешівський район
16 160
61,2
Любомльський район
17 567
59
Маневицький район
24 290
60,9
Ратнівський район
21 588
58,4
Рожищенський район
17 186
55,6
Старовижівський район
12 640
54,7
Турійський район
13 632
65,9
Шацький район
8 299
65,9
м. Луцьк
77766
49,7
м. Володимир-Волинський
13700
49,9
м. Ковель
20064
39,4
м. Нововолинськ
17685
43,3
Джерело: таблиця складена автором на основі [7].
В цілому Волинь посіла третє місце за виборчою активністю в Україні. Попереду
лише Львівська (56,3 %) та Тернопільська (56,5 %) області [7].
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Проаналізувавши активність громадян даного регіону, варто зауважити, що явка
виборців в області порівняно з 2010 роком (60 % (473 964 виборців) має тенденцію до
зменшення, що в свою чергу впливає на сам результат виборів. На нашу думку, однією
з головних причин такої явки є факт недовіри до політичних партій, як до центральних,
так і до регіональних. Згідно із дослідженням, проведеним Фондом «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у
період з 14 по 22 листопада 2015 р. в усіх регіонах України за винятком Криму та
окупованих територій Донецької та Луганської областей, рівень довіри громадян до
політичних сил виглядає таким чином (табл. 2) [9].
Таблиця 2
Рівень довіри до політичних партій в Україні
Грудень
Вересень
Грудень
Грудень
Рівень довіри
2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
Повністю довіряю
2,2
2,8
1,8
0,8
Переважно довіряю
16,3
17,2
19,1
14,2
Переважно не довіряю
40,7
34,1
41,9
39,3
Зовсім не довіряю
32,6
35
23,4
31,6
Важко сказати
8,2
10,9
13,7
14,1
Джерело: таблиця складена автором на основі [9].

Листопад
2015 р.
1,1
10,7
40
39,2
9

Також причинами низької явки виступають наступні фактори:
 апатія виборців, своєрідний «абсентеїзм» – одна з форм свідомого бойкотування
виборцями виборів;
 новий закон про місцеві вибори (громадяни бажали бачити відкриті списки, маючи
можливість обирати не лише партію, а й самого представника);
 низька обізнаність громадян із виборчим законодавством, погане розуміння нової
виборчої системи;
 відсутність інформаційних кампаній, які роз’яснили б норми і особливості нового
виборчого законодавства;
 недовіра і розчарованість у владі в цілому;
 розчарування від відсутності реформ;
 перебування держави в умовах незавершеного збройного конфлікту;
 внутрішньо переміщені особи та громадяни окупованих, прифронтових територій
України не голосували.
Варто проаналізувати і дотримання політичними силами в області однієї з новацій
закону – гендерної квоти. 14 із 23 політичних партій, що брали участь у виборах на
Волині, не дотримались даної вимоги, про це свідчать виборчі списки кандидатів у
депутати політичних сил [1].
Зокрема, 30 % представництва осіб однієї статті у списках не дотримались в
основному місцеві організації Аграрної партії України, Радикальної партії Олега
Ляшка, Української республіканської партії, Української народної партії, політичних
партій «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Справедливість», «Громадянська
позиція», «Наш край», «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», «Соціалісти»,
«Нова держава», «Опозиційний блок», «Громадський рух», «Народний контроль».
Проте місцеві організації політичних сил «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та
«Українське об’єднання патріотів «Укроп» висунули найбільшу кількість кандидатів на
виборах обласних, районних, міських рад. Відповідно 60 % політичних партій, які взяли
участь у виборчому процесі, не дотримались гендерної квоти, що зумовило численні
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конфлікти під час реєстрації кандидатів та було фактом порушення ч. 3 ст. 4 Закону
України «Про місцеві вибори» [8].
Для виборчої кампанії 2015 року характерною стала поява та активізація нових
політичних партій. Однак, незважаючи на формальне збільшення партій – учасниць
виборчого процесу, завданням більшості із них було перетягнути на себе голоси
конкурентів (суто технічні партії) або заявити про себе.
Аналіз результатів виборів до Волинської обласної ради.
Кількісний склад ради: 64 депутати. Участь у даному виборчому процесі взяли 15
політичних сил, 7 із них подолали виборчий бар’єр та отримали мандати в обласній
раді.
Таблиця 3
Результати голосування до Волинської обласної ради
Назва партії
% голосів
Кількість
Кількість
виборців
голосів виборців
мандатів
«Українське об’єднання
25,56
90 195
17
патріотів – УКРОП»
«Блок Петра Порошенка
20,31
73 308
13
«Солідарність»
Всеукраїнське об’єднання
18,75
65 678
12
«Батьківщина»
Всеукраїнське об’єднання
10,94
35 825
7
«Свобода»
Радикальна партія Олега
9,38
34 017
6
Ляшка
Об’єднання «Самопоміч»
7,81
26 793
5
«Наш край»

6,25

21 305

4

Джерело: таблиця складена автором на основі [4].
Таблиця 4
Партії, які не подолали 5-відсотковий бар’єр
Назва партії
Кількість голосів виборців
Аграрна партія України
19 218
«Громадянська позиція»
13 428
Громадський рух «Народний контроль»
10 509
Опозиційний блок
7 766
Європейська партія України
4 951
Партія зелених України
3 157
«Нова держава»
3 101
«Соціалісти»
2 411
Джерело: таблиця складена автором на основі [4].
Таблиця 5
Результати голосування до Луцької міської ради 2015 року
Назва партії
% голосів
Кількість
Кількість
виборців
голосів виборців
мандатів
«Українське об’єднання
35,71
23 102
15
патріотів – УКРОП»
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«Блок Петра Порошенка
«Солідарність»
Всеукраїнське об’єднання
«Свобода»
Об’єднання «Самопоміч»

19,05

12 931

8

11,90

7 446

5

9,52

6 713

4

5 579

4

5 002

3

4 612

3

Всеукраїнське об’єднання
9,52
«Батьківщина»
Громадський рух «Народний
7,14
контроль»
Радикальна партія Олега
7,14
Ляшка
Джерело: таблиця складена автором на основі [6].

Таблиця 6
Політичні сили, які не подолали 5-відсотковий виборчий бар’єр
Назва партії
Кількість голосів виборців
«Громадянська позиція»
1 813
Опозиційний блок
1 242
Європейська партія України
1 239
«Наш край»
1 162
Партія зелених України
823
Народний рух України
820
«Сила людей»
699
Партія пенсіонерів України
667
Аграрна партія України
467
«Нова держава»
390
Українська республіканська партія
235
Джерело: таблиця складена автором на основі [6].
З наведених таблиць бачимо, що найбільшу підтримку в області отримала
політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», проте більшості як в
обласній раді, так і у Луцькій міській раді вона не отримала, що в майбутньому
спонукатиме до об’єднання з іншими політичними силами. Перш за все новообрані
ради будуть формувати більшість, розподіляти керівні посади.
Таблиця 7
Партійне представництво в міських радах міст обласного значення
Місто/кількість
Луцьк
Ковель
НовоВолодимир
Разом
депутатів
(42)
(36)
волинськ
-Волин(34)
ський (34)
«Українське
15
5
5
5
30
об’єднання патріотів –
УКРОП»
«Блок Петра
8
8
6
8
30
Порошенка
«Солідарність»
Всеукраїнське
5
4
3
3
15
об’єднання «Свобода»
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Об’єднання
4
5
5
«Самопоміч»
Всеукраїнське
4
9
6
об’єднання
«Батьківщина»
Громадський рух
3
–
–
«Народний контроль»
Радикальна партія
3
3
4
Олега Ляшка
«Сила людей»
–
2
–
«Громадянська
–
–
3
позиція»
«Наш край»
–
–
2
Джерело: таблиця складена автором на основі [6].
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21

5

24

–

3

2

12

–
–

2
3

4
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З вищенаведених таблиць чітко прослідковується двійка лідерів у виборчих
перегонах – «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» та «Блок Петра Порошенка
«Солідарність». Щодо результатів політичної сили «Блок Петра Порошенка
«Солідарність», вони, на нашу думку, були очікуваними, адже ця партія є провладною,
а також вела досить активну передвиборчу кампанію в області. А політична партія
«Українське об’єднання патріотів – УКРОП», яка є новою політичною силою як в
області, так і в Україні, вперше взяла участь у виборчому процесі, проте
продемонструвала хороший показник (за умови якщо вибори до Луцької міської ради
відбувалися б за виборчою системою 2010 року, партія отримала б у раді 41 мандат).
У цілому по області лідирувала політична партія «Блок Петра Порошенка
«Солідарність». Проте оновлення політичного поля на рівні області відбулося.
Місцевим виборам в області характерний слабкий кадровий резерв партійних
структур. Це призвело до того, що виборці побачили значну кількість представників
колишньої влади, екс-регіоналів як у провладних партіях, так і у нових політичних
силах.
Таблиця 8
Результати виборів міського голови у містах обласного значення
Місто
Прізвище та
Ким висунуто
Кількість
% голосів
обласного
ініціали
голосів
виборців
значення
виборців
м. Луцьк
Романюк
«Блок Петра
37 575
55,70
М. Я.
Порошенка
«Солідарність»
м. Ковель
Кіндер О. О.
Всеукраїнське
5 658
29,848
об’єднання
«Батьківщина»
м. Нововолинськ Сапожніков
«Блок Петра
8 695
50,786
В. Б.
Порошенка
«Солідарність»
м. Володимир- Саганюк П. Д.
«Блок Петра
5 710
42,548
Волинський
Порошенка
«Солідарність»
Джерело: таблиця складена автором на основі [5].
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У виборах міських голів міст обласного значення теж прослідковується тенденція
переважання партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», а також немає оновлення
керівництва. Міські голови міст Луцька та Ковеля вдруге обрані на посаду голови
міста, міста Володимир-Волинський – вп’яте обраний міським головою (Саганюк П. Д.
перебуває на цій посаді з 1998 р.), міста Нововолинськ – вшосте обраний міським
головою (Сапожніков В. Б. перебуває на посаді з 1996 р.) [3].
Висновки. Місцеві вибори є індикатором електоральних настроїв суспільства.
Враховуючи сучасну політичну ситуацію в Україні, дана виборча кампанія чітко
продемонструвала свої характерні особливості, зокрема можна виділити відчутну
політичну конкуренцію, намагання завоювати нові мандати, вплинути на формування
регіональної еліти та на подальший суспільно-політичний розвиток подій в області.
Українські місцеві вибори 2015 року були багато в чому унікальними.
Недосконалість виборчої системи теж певною мірою відбилася на результатах виборів в
області. Загалом вибори відбулися без значних порушень, які могли б істотно вплинути
на результати волевиявлення. В цілому вибори в області пройшли з дотриманням
політичної конкуренції відповідно до демократичних норм.
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Михальчук С. О.
ЕЛЕКТРОННІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ:
РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ
У статті досліджується можливість запровадження електронних виборів в
Україні. Автор окреслює понятійне поле електронних виборів. Проаналізовано
законодавство у сфері електронних виборів. Найбільш оптимальним і раціональним
варіантом модернізації виборчого процесу в Україні бачимо запровадження системи
електронного підрахунку голосів. Напрацьовані практичні рекомендації і зауваження
щодо запровадження системи електронного голосування в Україні.
Ключові слова: модернізація виборчого процесу, електронні вибори, електронне
голосування, система електронного підрахунку голосів.
Михальчук С. О. Электронные выборы в Украине: реалии и перспективы.
В статье исследуется возможность введения электронных выборов в Украине.
Автор определяет понятийное поле электронных выборов. Проанализировано
законодательство в сфере электронных выборов. Наиболее оптимальным и
рациональным вариантом модернизации избирательного процесса в Украине видим
внедрение системы электронного подсчета голосов. Наработаны практические
рекомендации и замечания по внедрению системы электронного голосования в
Украине.
Ключевые слова: модернизация избирательного процесса, электронные выборы,
электронное голосование, система электронного подсчета голосов.
Mykhalchuk S. O. Electronic elections in Ukraine: realities and prospects.
This article deals with the possibility of implementation the electronic elections in
Ukraine. The inclusion of electronic mechanisms in the electoral process generates a number
of new theoretical concepts and innovative practices. There is a new conceptual field that
requires a theoretical understanding. It is stated in the article that the concepts of electronic
management, electronic voting and electronic vote counting system should not be mixed, but
distinguished. The author analyzes the legislative framework in the field of electronic
elections.
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Electoral process in Ukraine requires changes and modernization. The traditional
system of voting and vote counting system are outdated and do not meet the needs of
Ukrainian society. It is an interesting idea to implement ICTs into the electoral process in
order to rationalize, optimize and legitimize it.
The article deals with the Estonian model of e-voting. It is popular in Estonia to vote via
Internet. The Estonian model of electronic elections is the most appropriate, but unattainable
in Ukraine, viewing the technological infrastructure. Remote voting via Internet in Ukraine
has no prospects and is unlikely to be realized in the coming years. The most optimal and
rational variant of modernization of the electoral process in Ukraine is electronic vote
counting system.
The author pays particular attention to the advantages and disadvantages of electronic
voting viewing Ukrainian realities. The problem of electoral absenteeism, especially among
young people, is really relevant to Ukraine. Proponents of electronic elections hope that
innovative technologies in the elections will be interesting for so-called «digital natives», that
is young people.
The electronic vote counting system should be presented in the form of optical scan
ballots. The author works out practical recommendations and observations concerning the
implementation of electronic elections in Ukraine
Thus, the authorities should begin with a testing of technological infrastructure, improve
it and bring to the optimal state, conduct educational campaigns. Society must learn to trust
the system of electronic counting and agree to substantial costs.
Key words: modernization of the electoral process, electronic election, electronic voting,
electronic vote counting system.
Постановка проблеми. Виборчий процес в Україні потребує суттєвих змін й
модернізації. Актуальним вбачається перехід до супроводу виборчого процесу
новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями, які здатні раціоналізувати,
оптимізувати та легітимізувати процес волевиявлення громадян. Традиційна система
голосування й підрахунку голосів застаріла й не відповідає запитам українського
суспільства. З огляду на це чому б не вдосконалити її сучасними цифровими
технологіями?
Огляд останніх досліджень і публікацій. Проблема електронних виборів не є
новою для наукових розвідок. Питання використання нових інформаційних технологій
у виборчому процесі висвітлені у працях Н. Линник, І. Сіденко, А. Готуна,
С. Кандзюби, Дж. Кіллока. Серед невирішених частин загальної проблеми залишається
дослідження реалій і перспектив електронних виборів в Україні.
Мета дослідження полягає в аналізі можливостей запровадження електронних
виборів в Україні
Виклад основного матеріалу. Впровадження електронних механізмів у виборчий
процес породжує низку нових теоретичних понять й інноваційних практик, таких як
«електронний менеджмент», «електронні вибори», «електронне голосування».
Електронний менеджмент у виборчому процесі полягає у застосуванні електронних
механізмів у врегульованій законами діяльності уповноважених органів та громадян,
спрямованій на підготовку і проведення виборів представницьких органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, обрання та наділення повноваженнями
посадових осіб. Електронний менеджмент може використовуватись на різних етапах
виборчого процесу: висуванні, реєстрації кандидатів, проведенні передвиборчої
агітації, процесу голосування, підрахунку голосів. Електронний менеджмент не є
тотожним електронним виборам. Електронний менеджмент є більш технічним
поняттям. Електронний менеджмент оптимізує виборчий процес, тоді як електронні
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вибори покликані забезпечити демократичний вектор розвитку цілої політичної
системи.
Сьогодні помітною є тенденція до злиття понять електронних виборів,
електронного голосування й електронного підрахунку голосів. Доцільніше все-таки
розрізняти ці поняття з метою їх об’єктивного аналізу. Так, електронні вибори є
ширшим поняттям, ніж електронне голосування. Електронне голосування за своєю
процедурою мало чим відрізняється від голосування у традиційному виборчому
процесі. За визначенням О. Бабкіної, голосування – безпосередній акт волевиявлення
громадян під час виборів й складається з ідентифікації (засвідчення особи) виборця,
отримання бюлетеня і власне голосування [7, с. 554]. Електронне голосування
складається з тих самих етапів, проте базується на інноваційній інфраструктурі.
Чимало дослідників не відділяють процес голосування як акт волевиявлення від
процесу підрахунку голосів. Цей підхід не є раціональним щодо електронного
голосування. Чи можна вважати голосування електронним, в ході якого паперовий
бюлетень сканується спеціальним пристроєм для зчитування інформації? Таке
голосування підпадає під визначення традиційного голосування з електронним
підрахунком голосів.
Виокремлюємо низку об’єктивних причин для модернізації виборчого процесу в
Україні шляхом використання електронних механізмів: низька явка виборців,
ігнорування виборів з боку молоді, чималі витрати на проведення традиційної виборчої
кампанії, недовіра громадян до процесу голосування й підрахунку голосів, породжена
фальсифікаціями на виборах.
Електронне голосування може мати різні варіації і формації. У світі апробовані
різні системи електронного голосування як з фізичною присутністю виборця на
дільниці (система оптичного сканування бюлетенів, електронна система
безпосереднього запису), так і віддалене голосування (інтернет-голосування, смсголосування).
Практична реалізація системи електронного голосування у світі полягає у тому, що
у низці країн е-голосування є актуальним й використовується на всій території країни
(Індія, Бразилія), діє лише в окремих частинах країни (США, Канада, Перу, Аргентина),
продовжується впровадженням пілотних проектів (Росія, Індонезія), використовувалось
раніше (Казахстан, Австралія), ніколи не використовувалось (країни Африки, окрім
Еритреї) [12].
Загалом організація електронних виборів є поширеною практикою у світі.
Визнаним світовим лідером у створенні системи електронного голосування є Естонія.
Останні вибори з використання системи електронного голосування (інтернетголосування) відбулися в Естонії у 2015 р. (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Парламентські вибори в Естонії 2015 року: електронне голосування
(кількісні дані)
Профіль виборця
Кількість виборців
1.
Населення Естонії
1 311 870
2.
Громадяни з правом голосу
899 793
3.
Явка виборців
64,2 % (577 910)
4.
Голосували через Інтернет
176 491
5.
Голосів скасовано
162
6.
Голосів зараховано
176 329
7.
Визнано недійсним
1
8.
Проголосували неодноразово
4593
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Частка інтернет-виборців серед
громадян з правом голосу
10.
Частка інтернет-виборців серед тих,
хто взяв участь у виборах
Джерело: [18].
9.

19,6 %
30,5 %

Для України естонська модель електронних виборів є найбільш прийнятною,
проте, зважаючи на високий, практично еталонний рівень впровадження електронних
механізмів у виборчий процес, поки що недосяжною. Щоб технічно забезпечити
можливість роботи системи електронного голосування, практично вся територія Естонії
покрита 4G Інтернетом. На жаль, в Україні ще не подолана проблема цифрової
нерівності навіть на рівні доступу до мережі. За даними «Internet World Stats та
Worldbank», станом на листопад 2015 р. користувачів мережі Інтернет в Україні було
43,40 % [14; 15]. Ця цифра виглядає дещо применшеною, адже за різними джерелами
кількість користувачів мережі Інтернет може сягати 60 % [12]. Та й навіть такі
оптимістичні дані не є прийнятними для впровадження е-виборів.
Засобом голосування в Естонії є електронна ідентифікаційна картка (ID-картка),
яка була запроваджена у 2002 р. Згідно із законом про цифровий підпис усі естонці
віком від 15 років і старше зобов’язані мати таку картку [4, с. 32]. В Україні ID-картки
почали видавати з 1 січня 2016 р. Обмін паперових паспортів громадянина Україна на
документи нового зразка не є обов’язковим. Видача ID-картки передбачена ЗУ «Про
єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» [3] й Постановою
Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та
Порядку оформлення, видачі, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення
паспорта громадянина України» [7].
Між законом і постановою Кабінету Міністрів існує очевидне протиріччя. Так,
закон визначає, що «паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що
містить безконтактний електронний носій» (ст. 21, п. 4), тоді як постанова Кабінету
Міністрів передбачає можливість отримання паспорта громадянина України з
безконтактним електронним носієм або ж альтернативного нецифрового документа.
Поза тим, згідно закону «паспорт громадянина України оформляється всім особам,
починаючи від народження та незалежно від віку, на кожні 10 років» (ст. 21, п. 3), тоді
як згідно постанови паспорт оформлюється особам, які досягли шістнадцятирічного
віку[3; 7].
Цікаво, що система інтернет-голосування в Естонії є гнучкою, оскільки дає змогу
змінювати свій голос. Можливість змінювати свій вибір є способом протидії
механізмам фальсифікації виборів, що є особливо цінним для України.
Ідея електронного голосування в Україні була представлена зокрема у
законопроекті народного депутата Верховної Ради О. Тищенка «Про концепцію
«Запровадження системи електронного голосування» (№ 8656 від 17 лютого
2012 р.) [9]. Автор вказує на необхідність вдосконалення існуючої системи з метою
забезпечення об’єктивності волевиявлення громадян та легітимності прийняття ними
відповідних рішень. О. Тищенко аналізує традиційну систему голосування в Україні.
Згідно цієї концепції, запровадження технології електронного голосування розраховане
тільки на бажаючих і є таким, що використовується поряд з традиційними
технологіями. Очевидно, що автор концепції розглядає електронне голосування
більшою мірою як інтернет-голосування, що полягає у можливості дистанційного
голосування з відсутністю необхідності закріплення виборця за певною виборчою
дільницею, ідентифікацією виборців через цифровий підпис або біометричні дані й
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відсутністю потреби в обмеженні кількості голосувань однією і тією ж особою,
оскільки під час підрахунку голосів повтори буде відфільтровано та зараховано тільки
останнє голосування.
Позитивною є ідея можливості функціонування традиційного й електронного
голосування. Проблема цього законопроекту була у тому, що при його розробці не
враховувався рівень розвитку технологічної інфраструктури у 2012 р. Так, за даними
соціологічних кампаній, менше половини українців мали доступ до мережі Інтернет
(див. таблицю 2).
Таблиця 2
Рік

2012

2015

Проникнення Інтернету у 2012 і 2015 рр.: соціологічні дані
Джерело
Кількість
Профіль користувачів
соціологічних
користуданих
вачів у %
Вік
Стать
Освіта
КМІС

43

Worldbank

35,3

ITU

35,27

Internet World Stats
/ Worldbank

43,4

Інші дані

60

> 40 р.
(63 %)

чол./
жін.
51/49

Вища /
незакінч
ена вища
(55 %)

Тип
поселе
ння
місто
(84 %)

-

Джерело: [2; 14; 15; 16].
Однією з переваг запровадження системи електронного голосування експерти
називають підвищення рівня електоральної активності молоді. Орієнтуючись на дані з
таблиці 2, можна припустити, що у 2012 р. приблизно 30 % були потенційними
інтернет-виборцями. Проте інтернет-голосування саме у 2012 р. унеможливило б участь
сільського населення, адже більшість інтернет-користувачів – це жителі міст (84 %).
Проблема цифрового розриву в Україні була актуальною у 2012 р. й зберігається
донині. Саме тому запровадження дистанційного голосування в Україні має певні
перспективи, але не буде реалізоване у найближчі роки. Погоджуємось з думкою члена
правління Центру європейської інтеграції та розвитку України Я. Мерило про те, що
через низку причин в Україні неможливо запровадити електронне голосування й
потрібно починати з електронного підрахунку голосів. Я. Мерило переконана, що
питання побудови ефективної системи підрахунку голосів залежить головно від
політичної волі керівництва держави, в Україні існують фахівці, здатні побудувати
технічно надійну систему [10].
Дискусія щодо можливості запровадження системи електронного підрахунку
голосів мала місце у 2013 р., коли народний депутат України В. І. Балога вніс на
розгляд Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до Закону України
«Про вибори народних депутатів України» (щодо запровадження електронного
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підрахунку голосів виборців). Законопроектом передбачалось функціонування
електронної виборчої скриньки – програмно-апаратного комплексу, який забезпечує
автоматизоване приймання, розпізнавання і підрахунок виборчих бюлетенів,
формування та друк протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці,
збереження на мобільному носії інформації про результати голосування та їх передачу
виборчим комісіям вищого рівня [8].
Чимало дослідників вказують на те, що запровадження електронних виборів
(електронного голосування / електронного підрахунку голосів) має свої переваги і
недоліки [1; 11]. Проаналізуємо їх, додавши коментарі з урахуванням українських
реалій. Так, до переваг електронного урядування належать:
1. Підвищення електоральної активності молоді. Проблема електорального
абсентеїзму, особливо серед молоді, є дійсно актуальною в Україні. Прихильники
електронних виборів сподіваються, що інноваційні технології на виборах
зацікавлять т. зв. «цифрових уродженців», тобто молодь. Проте частина людей
зрілого і старшого віку може перестати довіряти системі, і це приведе до зниження
активності виборців цих вікових груп. У результаті це стане поглибленням
цифрової нерівності, назвемо її «електоральним цифровим розривом».
2. Забезпечення широких можливостей для голосування людей з обмеженими
можливостями. Йдеться про запровадження системи дистанційного голосування,
що поки що є не доступною в Україні.
3. Зменшення часу для обробки результатів голосування. Ця перевага стосується і
власне електронного голосування (наприклад через мережу Інтернет), й
електронного підрахунку голосів.
4. Неможливість здійснення масової підтасовки результатів. Для цього потрібно
розробити дійсно надійну, ефективну, прозору систему як голосування, так і
підрахунку голосів. Поки що повністю відкинути можливість стороннього
втручання у процедуру голосування не можна.
5. Зменшення витрат на проведення виборів (в остаточному підсумку). Проблема у
тому, що на сьогоднішній день витрати електронного голосування перевершують
витрати на традиційні технології. В Україні виділення бюджетних коштів на певні
проекти, особливо інноваційні, сприймається населенням просто як «розпил»
бюджету. Варто пригадати мільярд гривень, витрачений на встановлення камер
відеоспостереження на виборчих дільницях з можливістю онлайн-трансляції під
час парламентських виборів 2012 р.
До недоліків електронних виборів науковці відносять:
1. Можливість стороннього втручання не можна повністю відкидати. Існуючі
системи як електронного голосування, так і простого підрахунку голосів ще далекі
від досконалості.
2. Збільшиться цифровий розрив суспільства. Якщо раніше молодь відзначалась
електоральним абсентеїзмом, то із запровадженням електронних виборів вибори
можуть ігноруватися з боку більш зрілого покоління.
3. Частина виборців не буде довіряти системі. Це більшою мірою стосується
консервативного старшого покоління, яке більше довіряє людям, аніж
комп’ютеризованим системам.
В Україні поки що прийнятним варіантом є запровадження системи електронного
підрахунку голосів, технічно у вигляді системи оптичного сканування бюлетенів.
Передбачаємо, що такий механізм зацікавить молодь, але й не «злякає» зрілих і літніх
виборців й не поглибить існуючий «цифровий розрив». Запровадження такої системи
повинно розпочатись з детального тестування технологічної інфраструктури, її
покращення й приведення до оптимального стану, проведення роз’яснювальних і
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освітніх кампаній. Суспільство повинно навчатись довіряти системі електронного
підрахунку голосів і погодитись на значні витрати. Відлік функціонування елементу
електронних виборів в Україні можна розпочати з пілотних проектів, обравши
найбільш технологічно оснащене місто (Київ наприклад) й підбити результати
наступних виборів через систему електронного підрахунку голосів. В Україні є
чималий досвід залучення коштів міжнародних організацій, грантових коштів,
спрямованих на розвиток е-демократії в Україні, що дало б можливість не витрачати
бюджетні кошти на потенційно ризикований проект.
Потрібно покращити роботу тих механізмів електронного менеджменту, які вже
використовуються в Україні, перш за все йдеться про роботу Державного реєстру
виборців, інформаційно-аналітичної системи «Вибори» на сайті ЦВК, виборчкомів
(системи онлайн-навчання членів виборчих комісій) [5]. Погоджуємось з
рекомендаціями, наданими Н. Линник: 1) у Державному реєстрі виборців необхідно
оновити функції електронного кабінету; 2) впровадити додаткові механізми для
розширення функцій системи «Вибори»; 3) доповнити систему онлайн-навчання членів
виборчкомів новими технічними можливостями навчання; 4) розробити концепцію
розвитку електронного виборчого процесу «Е-вибори в Україні»; 5) сформувати і
затвердити стратегічний план розвитку сфери е-виборів; 6) розробити стратегію
фандрайзингу.
Висновки. Найбільш оптимальним і раціональним варіантом модернізації
виборчого процесу в Україні бачимо запровадження системи електронного підрахунку
голосів. Загалом модернізація виборчого процесу через впровадження електронних
механізмів є важливою для демократизації й активізації електоральної участі, але
погодимось з думкою Дж. Кіллока, виконавчого директора «Open Rights Group», про те,
що реальним рушієм для участі у виборах є віра у те, що вибори важливі і голосування
принесе зміни [17]. Перспективи подальших розвідок у даному напрямі стосуються
дослідження різних моделей електронних виборів.
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ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО
УДК 159.923.3: 17.023.32
Харечко І. З.
ЕТНОНІГІЛІЗМ
У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
З’ясовано сутність і причини виникнення явища «етнонігілізм». Автор
охарактеризував риси та поведінку носія етнонігістичного світогляду. Досліджено
етнічний склад сучасного українського суспільства та форми самоусвідомлення
громадян України у площині етнічності. Підсумовано, що етнонігілізм як форма
етнічної ідентичності властива невеликий кількості населення України.
Ключові слова: етнонігілізм, етнічність, криза ідентичності громадян України,
панросійська ідентичність, європейська ідентичність.
Харечко И. З. Этнонигилизм в современном украинском обществе.
Выяснено сущность и причины возникновения явления «этнонигилизм». Автор
охарактеризовал черты и поведение носителя этнонигистичного мировоззрения.
Исследован этнический состав современного украинского общества и формы
самосознания граждан Украины в плоскости этничности. Подытожено, что
этнонигилизм как форма этнической идентичности свойственна небольшому
количеству населения Украины.
Ключевые слова: этнонигилизм, этничность, кризис идентичности граждан
Украины, панроссийская идентичность, европейская идентичность.
Kharechko I. Z. Ethnic nihilism in modern Ukrainian society.
The author has found that ethnic nihilism is a form of hypoidentity that manifests in
distance of individual from his own ethnic group and searching for sustainable sociopsychological niches not on ethnic criterion. Its most important manifestation is a growing
discrepancy of individual behaviour of ethnos’s universal standards. As a manifestation of
collective identity’s crisis ethnic nihilism is a significant danger for the basics of state and for
social communication between representatives of one nation. This is due to the fact that it
raises the objection of national symbols, the collapse of collective memory and traditions, and
even the loss of faith in a common future, disharmony between descriptive and normative
images of the nation, continuity of history, the discrepancy between perceptions of culture
itself and its images in other cultures, and, ultimately, ethnic inferiority compared to more
advanced culture. Analysing features of ethnic identification of Ukrainians, the author has
drawn attention to the problem of assimilation, conversion at another ethnic group, which
historically was constant and stable for the Ukrainian nation and its individual
representatives. It is also needed to pay attention to the crisis of Ukrainian society, which has
been a result of political breakup of the USSR and is still being the problem of Ukrainians’
social identity. Collective identity’s crisis of the early 1990s had developed into a critical
reduction of individuals identifying themselves with the collective Soviet reality that they once
supported, as well as the aversion of significant number of citizens to new society and newly
created state as a medium of their own existence and development. Today the problem of
ethnic self-awareness of Ukrainians, and therefore – danger of mass distribution of ethnic
nihilism’s trends are amplified by the presence of several national identification strategies,
namely the formation of European identity; existence Soviet identity; the revival of Ukrainian
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identity. Citizens of Ukraine belong to the different socio-cultural traditions, and in their
ideological installations there are mutually exclusive things, like greeting of state paternalism
and commitment to the market economy. That’s why there has appeared a protective
reaction – denial of ethnicity as an important factor which influences on the citizens’
consciousness and self-forming.
Key words: ethnic nihilism, ethnicity, identity’s crisis of Ukrainians, Soviet identity,
European identity.
Постановка проблеми. Сучасні загальноцивілізаційні процеси інтеграції,
глобалізації, уніфікації сприяють перетворенню населення різних держав на єдину
міжнародну спільноту, стираючи кордони та нівелюючи етнічну приналежність.
Сучасна етнічна спільнота розвивається в умовах глобальної мобільності, відкритості,
кроскультурних взаємодій з іншими соціальними, етнічними групами, що визначають
нову траєкторію суспільних перетворень. Ці чинники трансформують національнокультурну сферу і роблять можливим виникнення й поширення етнонігілізму у
сучаному суспільстві практично кожної держави світу. В Україні проблема пошуку,
трансформації етнічної ідентичності залишається актуальною до сих пір. Етнонігілізм в
українському суспільстві є не просто філософською проблематикою, а життєво
важливим питанням самоідентифікації українців у системі людських відносин.
Аналіз джерел та публікацій. Основу джерельної бази пропонованої розвідки
складають праці М. Козловця [1], Н. Левус [2], А. Солнишкіної [6], що стосуються
наукового обґрунтування сутності, ролі національної-етнічної ідентичності та
етнонігілізму як її форми. Надзвичайно цінними для з’ясування особливостей етнічної
ідентифікації в українському суспільстві є роботи Т. Кузьо [14; 15], М. Степика [7]. Не
применшуючи здобутки вітчизняних науковців з окресленої проблематики, варто
вказати на недостатність дослідження етнонігілізму як феномену суспільної свідомості
та його специфіки в сучасному українському соціумі.
Цілями даного дослідження є з’ясувати сутність і причини виникнення явища
«етнонігілізм»; охарактеризувати риси та поведінку носія етнонігістичного світогляду;
дослідити сучасне українське суспільство на предмет етнічної приналежності громадян
України; проаналізувати тенденції, що побутують у суспільній свідомості, та
визначити, наскільки поширеним є етнонігілізм як форма самоусвідомлення жителів
України.
Виклад основного матеріалу. Етнонігілізм – це одна з форм гіпоідентичності, що
проявляється у відході від власної етнічної групи і пошуках стійких соціальнопсихологічних ніш не за етнічним критерієм [2]. Його найбільш вагомим проявом є
зростаюча невідповідність поведінки індивіда всезагальним нормам етосу. Ці норми
етосу, яким особа слідувала з чистою совістю та навіть жертвувала собою, з тих або
інших причин коли-небудь стають нелегітимними, в її очах вони стають
необґрунтованими й незаконними [7, c. 304–305]. Відповідно, етнонігілістичні
тенденції проявляються у небажанні підтримувати власні етнокультурні цінності, у
відчутті ущемлювання, сорому за представників свого етносу, іноді негативізму щодо
них та в труднощах у спілкуванні. Етнонігілісти відчужуються від власної групи та, як
правило, зневажають власний народ. Заперечення як один із загальних захисних
механізмів при цьому типі ідентичності може активізувати загальну агресивність
[5, с. 43; 5, с. 75].
Як прояв кризи колективної ідентичності населення, етнонігілізм становить
суттєву небезпеку основам державності та соціальній комунікації представників одного
народу, оскільки спричиняє заперечення символів нації, розпад колективної пам’яті,
представленої традиціями, і навіть втрату віри в загальне майбутнє, дисгармонію між
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описовим і нормативним образами нації, перервність історії, невідповідність між
уявленням культури про саму себе з її образами в інших культурах, і, зрештою, почуття
власної етнічної неповноцінності щодо більш досконалої культури [7, c. 304].
Окрім цього, з психологічної точки зору етнонігілізм корелює із депресивністю,
роздратованістю, невротичністю, емоційною лабільністю, нетерпимістю до
невизначеності, прагненням до статусного росту, орієнтацією на уникнення невдач,
фрустраційною нетолерантністю. У людей із таким типом етнічної ідентичності
простежуються знижений фон настрою, похмурість, зануреність у власні переживання
та нерішучість, конформність [2]. Перебуваючи у стані постійного соціального дрейфу,
переходячи з однієї соціальної ніші в іншу й ніде не закріплюючись, особистість з
етнонігістичним світоглядом майже втрачає будь-яку соціальну й етнічну визначеність,
втрачає свою мову, культуру в широкому розумінні цього слова, але нову ідентичність
не засвоює (за винятком окремих елементів, які забезпечують її існування у
суспільстві). Вона перетворюється на «людину нізвідки» [7, c. 297].
Щодо причин етнонігілізму, то їх може бути цілий спектр: від особистіснопсихологічних, індивідуально-прагматичних до соціально-економічних, суспільнополітичних чи міжнародних. Часто людина перебуває у стані етнічної невизначеності
через те, що не є затребуваною певною формою життєустрою (макросоціальною або
приватною) та почувається некомфортно в існуючих соціально-економічних і
культурних умовах [7, c. 297]. Ще однією причиною нехтування індивідом власної
етнічної приналежності може виступати розчарування у тих людях, які уособлють дух
нації – політиках, громадських діячах, героях та ін. Оскільки довіра громадян до
національних цінностей значною мірою залежить від віри тим людям, які їх утілюють,
усвідомлення невідповідності моделей поведінки цих людей цінностям, які вони
декларують, може призвести до відкидання колективних цінностей, у які людина вірила
[7, c. 305]. Відсутність практики ротації еліт у державі також значною мірою сприятиме
поширенню етнонігілістичних трендів, адже громадсько-політичні еліти задають в
країні тон та формують нові смисли, ідеї та пріоритети самовизначення
громадян [7, c. 313].
Етнічний склад сучасної України є складним. Згідно з переписом населення
2001 р., поряд з українцями – титульною нацією (77,8 % усіх жителів України) – на
території держави проживає понад 100 національностей, серед яких росіяни, білоруси,
молдовани, поляки, болгари, кримські татари, угорці, румуни. Крім цих
національностей, в Україні проживають греки, вірмени, цигани, німці, гагаузи та ін.
[3, с. 99]. По всій території України, окрім Криму, українці є переважаючою етнічною
більшістю. Крим як виняток серед українських регіонів населяють, в основному,
етнічні росіяни (у 1989 р. їх налічувалося 65 % всього населення півострова, а за
переписом 2001 р. – 58 %) [15, c. 282]. На думку абсолютної більшості кримчан
(близько 72 %), між етнічними росіянами та українцями, котрі мешкають на півострові,
практично немає відмінностей, і вони становлять єдину соціокультурну спільноту [10].
Український етнос є етнічною та демографічною основою українського
суспільства: основним носієм державної мови, основним чинником державотворення.
На противагу цьому, одна з функцій інших етнічних спільнот – стимулювання та
розвиток міжнародних, міждержавних відносин Української держави. Кожна з цих
спільнот має етнічну батьківщину, у конструктивних зв’язках з якою зацікавлені всі
громадяни країни проживання [7, c. 300].
Говорячи про етнічну спільноту українців, варто вказати, що сюди відносяться не
лише українці за походженням україномовні чи ті, хто в повсякденному житті
спілкуються російською мовою, а й росіяни та представники інших етнічних спільнот,
котрі в силу суб’єктивних причин реідентифікувалися як українці. Як зазначає
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дослідник Т. Кузьо, така тенденція активно простежувалася після здобуття Україною
незалежності, коли бути українцем стало вигідніше, ніж в часи колишнього СРСР [15,
c. 79]. Але загалом етнічна приналежність, на думку громадян України, в першу чергу
визначається за походженням батьків (так вважають 47,4 % дорослого населення). Є
суттєва частка суспільства (23,3 %), котрі у питаннях етнічної ідентифікації надають
перевагу власному усвідомленому вибору незалежно від етнічного походження своїх
батьків. А такі ознаки, як місце постійного проживання, мова, яку людина вважає
рідною або якою спілкується повсякденно, є етнічно детермінуючими для невеликої
кількості громадян (9,9 %, 7,7 % та 6,6 % відповідно) [10].
Аналізуючи особливості етнічної ідентифікації громадян України, варто вказати на
проблему асиміляції, переходу в інший етнос, яка в історичній ретроспективі для
українського етносу й окремих його представників була постійною та стійкою. В
минулому багато українців було ополячено, русифіковано та навіть отуречено
[7, c. 296]. Також потрібно звернути увагу на кризу українського суспільства, яка
спричинилася політичним розпадом СРСР і триває дотепер, та проблему соціальної
ідентичності українців. Криза колективної ідентичності початку 1990-х років полягала
у критичному зменшенні ідентифікації індивідів із колективною радянською
реальністю, яку вони колись підтримували, а також несприйнятті значною кількістю
громадян свого нового соціуму та щойно створеної держави як середовища власного
існування та розвитку [7, c. 304].
З роками ситуація змінилася: відповідно до результатів соціологічних опитувань
2007 р., майже 93 % дорослого населення сприймають Україну як свою Батьківщину.
Сюди входять не лише етнічні українці. 63,5 % громадян України, які є росіянами за
національністю, для яких рідною мовою є російська і які відносять себе до російської
культурної традиції, також вважають Україну своєю рідною країною. Понад 4/5
населення позитивно ставляться до атрибутів незалежної Української держави, а саме:
прапора, герба, гімну, української гривні та української мови як державної [11].
Опитування 2015 р. показали, що абсолютна більшість населення України (67 %)
пишається тим, що вони є громадянами України. Серед молоді – громадян України у
віці від 14 до 35 років, що постійно проживають на території України – цей показник
значно вищий – 81 %, що свідчить про патріотичний потенціал майбутніх поколінь.
Причому відчуття гордості поступово зростало. Найбільш істотне зростання відбулося
у 2005 та 2014 рр., очевидно, в результаті масових суспільно-політичних зрушень –
Помаранчевої революції та Революції Гідності відповідно. Варто зазначити, що існують
регіональні відмінності: найвищий показник – у Західній Україні (80 %), а найнижчий –
на Донбасі (45 %) [4; 8].
Говорячи про самоідентифікацію, у 2014 р. основна кількість населення в першу
чергу себе вважає громадянами України (73,2 %), ще для 12,3 % головною є
ідентифікація з містом чи селом проживання, а для 6,8 % – з регіоном проживання [13].
Ці дані свідчать, що і після 25 років незалежності українське суспільство ідентифікує
себе, в основному, із державою, а етнічна приналежність як особистісна характеристика
нехтується: лише 1,3 % визнають себе в першу чергу представником свого етносу,
нації. Цей показник менший навіть за кількість мешканців України, котрі вважають
себе громадянами колишнього Радянського Союзу (2,9 %) та громадянами світу
(1,9 %)[13]. Також в питаннях етнічності/національності значною є частка населення
України (25,8 % дорослого населення), котрі заперечують вагомість даних категорій
для самоусвідомлення та соціальної ідентифікації. На їхню думку, можна не належати
до жодної конкретної національності, визнаючи себе просто людиною. Поширення
таких етнонігістичних поглядів по території України є неоднорідним: найменше – на
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Заході, а найбільше – у південних та східних областях, а також дане бачення є досить
популярним серед росіян та представників інших етнічностей [10].
Загалом, як відзначають дослідники, для Східної України, де переважають
геополітичні орієнтації на Росію, характерною є криза етнічного статусу українців, а
відтак є нетиповим високий рівень етнічної ідентифікації. Ситуацію у цьому регіоні
можна охарактеризувати як «націоналізм матрьошки», адже тут накладаються
радянська, національна, етнічна, регіональна і місцева ідентифікація. Найбільш
поширеними є слабка нестійка ідентифікація із двома чи більше етнічними групами
(приміром, людина усвідомлює свою приналежність одночасно до української,
російської і білоруської етноспільноти), панетнічна ідентифікація («я – радянська
людина, чи громадян Радянського Союзу»), а також етнонігілізм, особливо в
прикордонних з Російською Федерацією районах [17, с. 271–272].
В якості доказу існування етнонігілізму в українському суспільстві можуть
слугувати також результати опитувань громадської думки. Зокрема, на думку громадян,
ключовими факторами, котрі здатні об’єднати людей в українському суспільстві,
вважаються в першу чергу патріотичні почуття громадян (41,7 % дорослого населення),
а також невдоволеність владою (36,3 %), віра в краще майбутнє (35,4 %), відчуття
втрати нормального життя (34,1 %) тощо. У той час як національна приналежність
розглядається інтегруючим чинником сучасного українського соціуму лише 12,2 %
громадян України [8]. Також абсолютна більшість громадян України переконані, що
найкраще може згуртувати народ України в єдину спільноту прагнення до істотного
підвищення добробуту населення, встановлення рівних прав та однакових правил
співіснування в рамках однієї держави (України). Найменшою мірою знання і
розуміння української культури і мови допоможе суспільству порозумітися стосовно
минулого та визначитися щодо майбутнього розвитку Української держави – так
вважають близько 8 % громадян [12]. Окрім цього, специфічним є розуміння
населенням поняття «українська нація»: понад третина (38,8 %) вважає, що це – всі
громадяни України незалежно від їхньої етнічної приналежності, мови, якою вони
спілкуються, національних традицій, яких вони дотримуються і за якими виховують
своїх дітей [10].
З огляду на це можна стверджувати, що етнічна приналежність не є чітко
усвідомлена, а її значення для власної самоідентифікації нехтується, що і є проявами
етнонігілізму. Тобто криза етнічності сучасного українського суспільства і далі існує.
Значна кількість факторів стоїть на заваді процесу етнічного самовизначенню
індивідів в Україні, в тому числі і відсутність та невідповідність культурних зразків, які
передбачають схеми орієнтації та поведінки в соціумі [6]. Так, станом на 2007 р. в
Україні переважна більшість дорослого населення (57,9 %) дотримується української
культурної традиції, проте є і значна кількість громадян України, котрі відносять себе
до представників іншої культури – радянської (19,4 %), російської (10,1 %),
загальноєвропейської (6,4 %). Така ситуація поступово змінюватиметься: через 20–25
років прогнозують, що і в подальшому питома частка населення України
дотримуватиметься українських національно-культурних цінностей (37 % дорослого
населення); радикально зменшиться кількість тих, хто вважатиме рідним «радянське»
та «російське» – таких у 2027–2032 рр. буде 2 і 3 % відповідно; майже у 3 рази
порівняно із 2007 р. зросте чисельність громадян України, орієнтованих на
загальноєвропейську культуру (17,8 %). Проте тенденція мультикультуралізму, яка,
згідно із прогнозом, домінуватиме у різних регіонах України, свідчить про те, що
громадяни України для спільного співжиття та успішного суспільно-економічного
розвитку об’єднуватимуться на засадах толерантності, солідаризму, кооперації,
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відкидаючи етнічну приналежність як дезінтегруючий для такого типу суспільства
чинник [9].
Таке становище зумовлене тим, що усвідомлення громадянами своєї
приналежності до етнічної спільності відбувається не в результаті особистих
преференцій, а, в основному, під дією навколишньої дійсності. В незалежній Україні в
умовах етнічно змішаного середовища набуття етнічності часто ускладнене або
диференційоване, адже відсутній зв’язок із однією національністю, єдиною культурою
та немає спільності ідеалів, настроїв, образу колективного майбутнього. Навіть
сьогодні Україна не об’єднана національним інформаційним, культурним простором і
позбавлена загального розуміння власної історії та етнічності [7, c. 301]. Це – наслідки
багатьох десятиліть радянської окупації, коли визначальний вплив на усвідомлення
етнічної приналежності мала державна ідеологія, популяризація суспільно-політичні
ідеї, сформованих елітою пануючого етносу – росіян. Категоріями суспільної
свідомості були не «етнос» та «нація», тобто «своє», «окреме», «унікальне», а
«держава», цінності радянського ладу, тобто «універсальне». І це радянське
«універсальне» подавали та присилували переживати як «своє». Хоча, як справедливо
зазначає дослідник М. Козловець, «радянське універсальне» насправді було погано
прихованим «російським своїм» [1].
У колишніх республіках СРСР, в тому числі й Україні, етнічні росіяни займали
особливе преференційне становище у сфері культури, політики, економіки. До кінця
1980-х рр. українці мали чисельну перевагу лише у двох галузях – сільському і
лісовому господарствах [15, c. 72]. З огляду на ці соціально-економічні умови, а також
через страх потенційної дискримінації багато українців декларували свою
приналежність до російського етносу. Близько 20 % шлюбів в Україні були змішаними,
а діти, народжені у таких союзах, ідентифікували себе росіянами. У період між 1970 і
1989 роками кількість етнічних українців, котрі визнавали себе такими, зменшилася на
2,5 %, а тих, хто вважав себе росіянином, – зросла майже на 3 %. Одночасно
відбувалося скорочення кількості україномовного населення, оскільки мова незмінно
формує етнічну ідентичність. Більше того, вища народжуваність серед росіян зумовила
зростання чисельності некорінних етнічних груп в Україні [16, с. 166].
Дана ситуація ускладнювалася офіційною лінією радянської національної
політики, згідно із якою українці, а також білоруси розглядалися не як окрема етнічна
група, а швидше регіональне відгалуження «русского народа», котрі повинні
«возз’єднатися» у вигляді нової спільноти – російськомовного Homo sovieticus [15,
c. 73]. Навіть через 18 років після краху СРСР в деяких регіонах України, зокрема в
Криму, побутувала думка, що етнічні українці та росіяни – це один народ, тобто єдина
соціокультурна спільнота, і між ними практично немає відмінностей. Це твердження
підтримували майже 56 % дорослого населення півостров [10].
Таким чином, в часи Радянського Союзу українці ідентифікували себе як меншість
та зазнавали утисків у процесі русифікації та деетніфікації. Із здобуттям незалежності
та статусу титульної нації у переважної більшості українців все ж залишилося
усвідомлення себе як другосортної етнічної меншини, що породило невпевненість та
пошук нових сенсів і цінностей [16, с. 166]. Як стверджують дослідники
постколоніалізму, колонізований етнос поступово засвоює, інтерналізує негативний
образ самого себе, який йому нав’язують колонізатори, культурна відмінність під
чужим оціночним поглядом обертається на слабкість, інакшість – на вбогість.
Поневолена нація переймає зневагу та зверхність колонізаторів на себе як свою
внутрішню якість, чужа негативна оцінка стає самооцінкою, ненависть до гнобителів
обертається ненавистю до самого себе та своїх одноплемінників [7, c. 301]. Як наслідок,
часто утвердження або захист української ідентичності будується на негативному

264

принципі побудови дефініції, тобто заперечується чужа – російська – ідентичність.
Українці визначають себе як не-росіяни (яскравим свідченням цього є монографія
Л. Кучми «Україна – не Росія»), тобто протиставлення здійснюється за етнічною
ознакою [1].
Сьогодні проблема етнічного самоусвідомлення громадян України, а відтак і
небезпека масового поширення етнонігілістичних тенденцій підсилюється наявністю
кількох стратегій національної ідентифікації, а саме: становленням європейської
ідентичності українців; існуванням панросійської ідентичності; відродженням
української ідентичності.
Панросійська ідентичність проявляється в образі «радянської людини», котра
репрезентує знеособлене тоталітарне суспільство з міцними радянськими стереотипами
та великою ностальгією за СРСР. Така людина відчужена від української нації і разом із
цим залишається одним з «пролонгаторів» соціально-економічної та духовної кризи [6].
Дослідники характеризують українця, котрий відчуває свою етнічну близькість із
європейською спільнотою, як соціально відповідальну людину, закорінену в
українській національній традиції та європейській культурі, діяльність котрої базується
на національних і загальнолюдських цінностях [6]. Як свідчать результати
соціологічних опитувань, такий тип етнічної ідентифікації притаманний невеликому
прошарку населення (найбільша частка – на Заході України, а також серед молоді віком
18–29 років). Проте варто вказати на позитивну динаміку, котра спостерігалася
впродовж трьох років – з 2012 по 2014 рр.: 33,8 % населення України відчували себе
європейцями у 2012 р., тоді як через рік, у 2014 р. тих, хто відчував свою приналежність
до культури та історії європейського співтовариства, налічувалося 37,6 % [9].
Більше того, сучасне українське суспільство з атомізованою ідентичністю існує
одночасно у двох взаємовиключаючих екзистенціальних вимірах: один – орієнтація на
загальнолюдські цінності свободи, справедливості, права, людиноцентризм у політиці
та економіці; інший базується на цінностях примату держави, навіть родового
патерналізму, в якому нехтуються принципи демократії, ідеалізується радянське
минуле, вітається авторитаризм та пропагується «східнослов’янський» націоналізм [14].
Тому заперечення своєї етнічності та пошук інших систем координат для побудови
свого «Я» стало логічним наслідком для певної частини населення України.
Таким чином, приналежність громадян України до різних соціально-культурних
традицій, коли в їх світоглядних установках побутують взаємовиключні речі,
наприклад, вітання державного патерналізму та прагнення до ринкової економіки,
викликає захисну реакцію – етнонігілізм. Така позиція сприяє суспільній стагнації та
створює ілюзію якогось суспільного компромісу – нетривкої рівноваги, порушення
котрої спричинить серйозні соціальні і психологічні наслідки як для окремого індивіда,
так і для українського суспільства загалом [7, c. 312].
Висновки. Для здорового націєтворення українцям потрібно подолати
ментальність ясиру, а подеколи і ментальність яничара; росіянам, які мешкають на
теренах України, – «ментальність орди». Українське суспільство загалом слід вивести із
соціальної апатії та наполегливо культивувати і поширювати цінності українства:
історію, культуру, мову, звичаї тощо. Адже людина із позитивною етнічною
ідентифікацією відчуває гордість за свою країну, націю, повагу до оточуючих та до
себе, а також усвідомлює власну відповідальність за долю своєї держави.
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Грищук О. А.
ДІЯЛЬНІСТЬ РОСІЙСЬКИХ ЕТНІЧНИХ АКТОРІВ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано процеси інституціоналізації російських етнічних
акторів, а також особливості цих процесів у різних регіонах України. Виділено основні
аспекти діяльності національно-культурних товариств етнічних росіян, а саме
діяльність по відстоюванню права послуговуватися російською мовою в усіх сферах
життєдіяльності країни, не обмежуючись лише сферою внутрішньоетнічної
комунікації. Проаналізовано вплив інституту Російської православної церкви як
об’єднуючого чинника російської спільноти в Україні. Досліджено електоральну
поведінку російських етнічних акторів на виборах, зокрема діяльність партії «Руський
блок».
Ключові слова: етнічні актори, національно-культурні товариства, політична
участь, інституціоналізація, етногрупові інтереси, електоральна поведінка.
Грищук О. А. Деятельность российских этнических акторов в Украине.
В статье проанализированы процессы институционализации российских
этнических акторов, а также особенности данных процессов в различных регионах
Украины. Выделены основные аспекты деятельности национально-культурных
обществ этнических русских, а именно деятельность по отстаиванию права
пользоваться русским языком во всех сферах жизнедеятельности страны, не
ограничиваясь только сферой внутриэтнической коммуникации. Проанализировано
влияние института Русской православной церкви как объединяющего фактора
русского сообщества в Украине. Исследовано электоральное поведение российских
этнических акторов на выборах, в частности деятельность партии «Русский блок».
Ключевые слова: этнические акторы, национально-культурные общества,
политическое
участие,
институционализация,
этногрупповые
интересы,
электоральное поведение.
Gryshchuk O. A. The activities of Russian ethnic actors in Ukraine.
The article analyzes the process of institutionalization of ethnic Russian actors, and
especially these processes in different regions of Ukraine. Renaissance of Russian ethnic
minority began almost from the formation of Ukraine's independence, when the Russian
ethnos became not a dominant and gradually has got the status of the ethnic minority,
therefore, faced the problem of protecting of their own ethnic group’s interests in the new
state. Main aspects of the national and cultural associations of ethnic Russians, namely work
in defending the right to use Russian language in all spheres of social life, not limited in intra
communication, are ascertained, because in fact the language issue is an important aspect of
the national life of the community. Also, language issues were stimulated outside the country,
when the Russian Federation under the guise of protecting its citizens abroad, put pressure on
Ukraine in the language issue. The influence of the Institute of the Russian Orthodox Church
as a unifying factor in the Russian community in Ukraine is analyzed. Ethnic and religious
influence of Orthodoxy in the eastern regions of the country is quite high. In particular the
imposition of canonical Orthodoxy was the result of problems for Ukraine. This is because the
Russian Orthodox Church in Ukraine represents the idea of «Russian world», the basic idea
of which is the integration of the Slavic peoples under the hegemony of Russia. The electoral
behavior of Russian ethnic actors in the elections, including the party «Russian bloc», is
studied. Electoral preferences of the population of Ukraine have shown that purely ethnic
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parties in Ukraine will not become a significant segment of the political process in the
country because of the election results were not positive within the country. The main
representatives of Russian ideas in the Ukrainian parliament are such parties as the Party of
Regions, the Communist Party of Ukraine, and Progressive Socialist Party of Ukraine,
programs of which observed to protect the interests of Russians in Ukraine.
Key words: ethnic actors, national and cultural societies, political participation,
institutionalization, ethnic groups interests, electoral behavior.
Російська етнічна меншина є найчисельнішою серед когорти етносів, які
проживають на території України, і однією з найкраще інституціоналізованих. Тому
дослідження участі саме цієї спільноти є важливим для розуміння як етнонаціональної,
так і політичної ситуації в країні в цілому. Політична діяльність російських партій та
громадських організацій є вагомим фактором сучасної української політичної ситуації.
Проблеми політичної участі знаходяться у полі зору вчених різних країн. Серед
них насамперед слід згадати роботи Л. Мілбратса, С. Верби і Н. Ная, Р. Даля,
Д. Трумена, С. Хантінгтона, К. Пейтмен, Д. Гончарова, А. Мельвіля, Г. Ділігенського,
С. Перегудова, Є. Мелешкіної, Е. Клюєнко, А. Колодій, Л. Лойко, Г. Луцишина,
В. Бортнікова, І. Монолатія, Н. Ротар, В. Котигоренка, О. Майбороди та ін.
Процес інституціоналізації російських етнонаціональних спільнот в Україні
розглядається в дисертаційному дослідженні В. Нагірного «Політизація російської
етнічності в Україні», в якому проаналізовано чинники політизації російської
етнічності в першому десятилітті української незалежності. Ще однією працею, в якій
аналізується інституційне становлення російських національно-культурних товариств, є
дисертаційне дослідження Л. Лойко «Етнополітична суб’єктність громадських
організацій етнічних меншин України». Серед результатів сучасних досліджень
етнополітичних процесів, в які залучені досліджувані спільноти, є монографічне
видання Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН
України «Донбас в етнополітичному вимірі», авторський колектив якого очолив
В. Котигоренко. У монографії комплексно проаналізовано динаміку етнонаціональних
процесів у регіоні.
Метою даної роботи є комплексний аналіз становлення, розвитку та діяльності
російських етнічних акторів в Україні.
До основних завдань варто віднести дослідження інституціоналізації російських
національно-культурних товариств та політичних партій; діяльність із захисту
етнічними акторами етногрупових інтересів, а саме: мовних, релігійних прав, права на
участь у представницьких органах (електоральна участь).
Представники панівного етносу, опинившись у ролі національної меншини, мають
три можливості, які можна умовно означити як «відчуження, боротьбу та інтеграцію».
Перша можливість означає відчуження етнічної групи від довколишньої системи; на
індивідуальному рівні таке відчуження виявляється передусім через еміграцію, на
колективному – через вимогу максимальної автономії аж до повної самостійності чи
возз’єднання з етнічною батьківщиною. Наступний спосіб означає визнання нової
державної системи з одночасним відстоюванням своїх етнічних прав, тобто йдеться про
боротьбу за новий міжетнічний лад або ж (частіше) про збереження попереднього [14].
На Донбасі та Сході країни, де проживає більшість російської діаспори, станом на
2000 р. діяло 22 національно-культурних товариства, в Західній Україні – 16, в
Центральній та Північній – 11. Але варто додати, що ми маємо на увазі те, що навіть в
областях, де не зареєстровано жодного національно-культурного товариства, діють
відділення загальноукраїнських організацій: Українського товариства російської
культури «Русь», «Русского собрания», Російського руху України, «Руського блоку».
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Така ситуація в цілому підтверджує висновок О. Майбороди про відсутність залежності
географії російських організацій від «щільності російського населення в регіонах
їхнього функціонування» [4, с. 16]
Російська община м. Києва є однією з головних складових Російської общини
України, очолюваної К. Шуровим. Община заявляє, що її членами є близько 900
чоловік. Вона об’єднує радикально налаштованих проросійських діячів і є фактично
замкнутою організацією, яка неохоче йде на публічні контакти з пресою, органами
влади, науковими установами. Діяльність організації спрямована на активну участь у
міждержавних організаціях «співвітчизників», аніж на діяльність в українському
політичному просторі. Російська община проявила себе, коли її лідер взяв участь у
виборах Київського міського голови у 1999 р. Серед програмних положень кандидата
варто відзначити наступні: «Відродити промисловий потенціал Києва через розвиток
взаємовигідних контактів з Росією та Білорусією», «відновлення рівності української та
російської мов» [8].
Становлення російських товариств у Західній Україні зосереджене, в основному, у
Львові. Інституціоналізація російського руху розпочалася у 1988 р. зі створенням
Російського товариства ім. О. С. Пушкіна. Засноване як національно-культурна
організація, воно пережило серйозну кризу у 1993 р., коли його головою було обрано
військового пенсіонера А. Строгова, який згодом намагався підпорядкувати діяльність
товариства інтересам Компартії. Це спричинило вихід з організації групи інтелігенції,
невдоволеної політикою керівника, яка створила Асоціацію культури і освіти «Руський
дім» (АКОРД) [9, с. 12–13]. У відповідь за ініціативою А. Строгова заснована Російська
община Львівської області, а в 1994 р. на її базі починає формуватися Конгрес
російських общин західних областей України [9].
Утвердившись на регіональному рівні, російський рух Західної України з 1999 р.
розпочав активну роботу для виходу на загальнонаціональний рівень. За ініціативою
вищеназваних організацій виникає кілька всеукраїнських політичних проектів, що
задекларували своєю метою відстоювання прав та інтересів росіян, про що йтиметься
нижче.
Саме львівський осередок російського руху займав передові позиції в регіоні серед
інших організацій російського спрямування. Все ж несправедливо було б не зазначити,
що доволі активно російський рух розвивається і в Закарпатській області. В першу
чергу слід відзначити активну роботу Ужгородського товариства російської культури
«Русский дом». Розквіт його діяльності припадав на 1995–1999 рр., коли його
очолювала С. Мітряєва. Організація займалася проведенням творчих поетичних та
музичних вечорів, щорічних свят російської культури, науковим дослідженням
російської етнічної групи краю, а також меценатством [8].
Серед товариств росіян варто відзначити Українське товариство російської
культури «Русь», що мало 14 обласних та більше 10 міських і регіональних осередків
по Україні [9, с. 13].
Інституціоналізація політичного руху росіян України пов’язана з дебютом у
1999 р. на загальноукраїнському рівні львівської групи російської етнічної еліти на чолі
з О. Свистуновим, яка, створивши мережу дієвих регіональних структур, змогла
поставити себе та свого лідера в середовищі активістів російської етнічної групи
України та певних кіл Російської Федерації як силу, здатну втілити в життя політичний
проект, про який говорив відомий російський політолог А. Мігранян, коли
стверджував, що в Україні існує необхідність створення «Російської Партії» –
проросійської організації, яка здатна була б вирішити завдання російського руху в
Україні в питаннях про мову, подвійне громадянство, інтеграцію в СНД та ін. [10].
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Відзначимо, що у 1999 р. в Україні вже існували політичні партії, що
вибудовували свою ідеологію на засадах російського націоналізму. До них варто
віднести створені напередодні парламентських виборів 1998 р. партію «Союз»
(Л. Миримський, С. Савченко) та партію «Русько-український союз» (І. Симоненко).
На з’їзді остаточно оформлено ідею Російського руху України, який було створено
3 липня 1999 р. на установчій конференції. 7 вересня 1999 р. його було зареєстровано
Мінюстом України як всеукраїнську громадську організацію [12]. Російський рух
доволі швидко створив осередки в усіх 24 областях України, АР Крим, містах Києві та
Севастополі. Нерідко за основу їх створення бралися місцеві відділення Українського
товариства російської культури «Русь», регіональні російські національно-культурні
організації. Соціальною базою були «широкі прошарки російського населення України,
які включають в себе всіх носіїв російської самосвідомості, російської культури,
російської мови, які хочуть передати цей спадок своїм нащадкам» [13].
За таких умов разом з партією «За Русь єдину» до «Руського блоку» ввійшли
партія «Русько-український союз» (РУСЬ) та партія «Союз». Блок, за твердженням його
фундаторів, об’єднав «усіх, хто живить своє коріння з давньої Русі, кому дорогі руська
духовність, загальноруська культура, російська мова» і висунув програму, в основі
якої – максимальне економічне та політичне зближення України та Росії, «єдність
українців і росіян», надання статусу державних двом мовам – українській та російській,
підтримка Української православної церкви, що входить в структуру Руської
православної церкви тощо [17].
Блок недостатньо ефективно провів електоральну кампанію, що проявилося на
результатах – 0,73 % голосів виборців. Не кращим був і результат іншого
проросійського, але опозиційного вищеназваному, блоку «ЗУБР» («За Україну,
Білорусію, Росію») на чолі з О. Чародєєвим – 0,43 % [18].
Захист етногрупових інтересів російськими етнічними акторами можна розділити
на захист мовних прав, релігійних та збереження російської культури.
Мовна тематика є ключовим елементом у політичних дискусіях як в українському
суспільстві в цілому, так і російських етнічних акторів. Розгляд проблеми пропонуємо
розпочати з 7 лютого 2000 р., коли відбувся круглий стіл на тему «Проекти законів про
мови в Україні – експертний аналіз», організований Фондом підтримки російської
культури за сприяння Інституту соціології НАН України і Російського центру
міжнародного наукового і культурного співробітництва при Уряді РФ. Предметом
обговорення стали шість законопроектів, авторами яких були депутати О. Кучеренко,
О. Костусєв, В. Коновалюк, В. Алексєєв, група авторів у складі С. Кияшка, В. Яковлєва,
В. Малинковича [19].
У той же час дані соціологічних досліджень фіксували певне зниження кількості
прихильників надання статусу офіційної російській мові – з 52 % у 1995 р. до 47 % у
2001 р. [14, с. 47].
Російський рух України також висловив своє бачення мовної ситуації в Україні.
Ще на установчій конференції організації (1999 р.) було схвалено «Вимоги до
кандидата в Президенти України». Автори вимог у мовному питанні традиційно
категоричні: «Надання російській мові в Україні державного статусу нарівні з
українською» [19].
Дані соціологічних досліджень напередодні виборів 2002 р. свідчили, що 56,6 %
виборців готові були підтримати тих кандидатів, які відстоюють приєднання України
до союзу Росії та Білорусі, а 55,3 % – тих, котрі виступають за надання російській мові
статусу другої державної [6, с. 70–71].
Серед більш сучасних соціологічних зрізів відзначимо опитування, проведене
соціологічною групою «Рейтинг» у квітні 2011 р.: надання російській мові статусу
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державної підтримували 44 % респондентів, проти цього виступали 47 % опитаних
громадян України. Впродовж 2009 р. надання російській мові статусу державної
стабільно підтримували понад 50 % громадян, у 2010 р. рівень підтримки зменшився до
46–47 %, а у 2011 р. – до 44 %, як повідомили у прес-службі соціологічної групи.
Паралельно стабільно зростала кількість противників надання російській мові статусу
другої державної: у 2009 р. – 40 %, у 2010 р. – 46 %, у 2011 р. – 47–48 %. Водночас
кількість невизначених у цьому питанні практично лишалася незмінною (7–8 %).
Найбільше підтримували надання російській мові статусу другої державної мешканці
Донбасу [2].
Ухвалення 3 липня 2012 р. закону «Про основи державної мовної політики», який
передбачає встановлення офіційного використання регіональних мов у роботі місцевих
органів державної влади у разі проживання мінімум 10 % носіїв на територіях, на яких
поширена ця мова, розкололо країну, але здобуло підтримку значної частини
мешканців Донбасу. Законом визначається, що в контексті Європейської хартії
регіональних мов або мов меншин заходи, спрямовані на використання таких мов в
Україні, застосовуються до 18 мов.
Іншим аспектом життя російської спільноти в Україні є релігійне життя. В Україні
репрезентантом російського населення є Українська православна церква Московського
патріархату і Російська православна церква. Московський патріархат є важливим
репрезентантом російської ідентичності.
Зближення регіональних церковних еліт з політичними виявлялося у підтримці з
боку УПЦ донбаської за походженням Партії регіонів. Митрополит Іларіон – «не
маючи в серці якихось претензій до інших партій» – після «помаранчевих подій» 2004–
2005 рр. і поразки В. Януковича на тодішніх президентських виборах публічно
задекларував підтримку Партії регіонів як такої, що «зароджувалася в Донецькій
області», складалася із «наших земляків, які працюють на благо України», й зичив, аби
«наша держава мала користь від Партії регіонів не тільки в Донецьку, а й по всій
Україні» [1, с. 261].
В осердя релігійного і суспільно-політичного життя не тільки Донбасу й України,
але й Східної Європи перетворилася Свято-Успенська Святогірська лавра, створена
2004 р. на базі Святогірського монастиря (закритий радянською владою 1922 р.,
відновлений 1992 р.). Лавра виступала одним з основних місцевих церковнополітичних чинників формування нового регіонального – східнослов’янськоправославного – соціокультурного і політичного простору. Для діяльності УПЦ КП на
Донбасі, так само як і в інших регіонах країни, притаманний високий рівень
присутності в різноманітних засобах масової інформації. Згідно з даними Центру
О. Разумкова, упродовж 2000-х рр. кількість періодичних видань УПЦ КП зросла
майже вдвічі, активною була присутність церкви у медіапросторі України, так само як і
її співпраця зі світськими друкованими та електронними ЗМІ [7, с. 6].
Електоральна участь російських етнічних акторів виражалася в участі у виборах
партій російських меншин, а також в підтримці партій, які були виразниками інтересів
російської етнічної спільноти. Найяскравішим представником можна назвати партію
«Руський блок», який зареєстрував у ЦВК кандидатів у народні депутати України,
включених до виборчого списку в кількості 80 кандидатів у народні депутати України
виборчого блоку політичних партій «Руський блок». Варто відмітити, що половина
кандидатур була представниками партії «За Русь єдину».
У результаті на цих парламентських виборах, які відбулися 31 жовтня 2002 р.,
«Руський блок» отримав 0,73 % голосів виборців. Самі представники блоку не
розглядають це як поразку, особливо у світлі того, що в низці регіонів їм вдалося
досягнути доволі високих показників [20].
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На президентських виборах 2004 р. партія «Руський блок» підтримувала
В. Януковича. Далі на парламентських виборах 2006 р. не змінила політичної позиції і
віддала перевагу Партії регіонів, а на місцевих виборах в Криму було створено
виборчий блок «За Януковича» в складі Партії регіонів і партії «Руський блок», який
набрав 34 % голосів виборців [3, с. 300].
Отже, з вищесказаного ми висновуємо, що інституціоналізація російських
етнічних акторів стала наслідком політизації етнонаціональних меншин і російської в
цілому. Найбільша кількість російських національно-культурих товариств зосереджена
традиційно на Сході України, де зосереджена найбільша кількість етнічних росіян.
Російські етнічні товариства у власній інституційній еволюції змогли досягти вищого
рівня політичних партій, а саме йдеться про партію «Руський блок», яка брала участь у
виборчих кампаніях 2002 р., а також підтримувала Партію регіонів на виборах 2004 та
2007 рр.
У своїй діяльності російські етнічні актори в Україні виконують низку важливих
функцій, а саме: відстоювання прав російської меншини в Україні, захист культурної
спадщини, а також збільшення прав для російської мови в Україні. Активний захист
інтересів прав російської меншини її інституціоналізованими представниками привів до
певних деструктивних процесів в Україні. Таким чином, дослідження механізмів
політичної участі російських етнічних акторів є важливою проблемою для подальшого
вирішення конфлікту, який виник на Сході України. Подальша розробка даної
проблематики є надзвичайно актуальною як для сучасної української етнопотітології,
так і для можливостей побудови теоретичних методик вирішення конфлікту на Сході.
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УДК 339
Лендєл Р. А.
ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ:
ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
У статті досліджується державна етнополітика як інструмент вирішення
національних протиріч і формування сприятливих правових умов для національнокультурного і громадсько-політичного розвитку етносів та націй. Доводиться, що
особливо актуальним є досвід, накопичений у країнах Центральної та Південно-Східної
Європи. Політико-правовою умовою ефективної етнополітики в Україні повинна
стати підтримка політичної суб’єктності національних спільнот.
Ключові слова: етнополітика, національні спільноти, етнічні спільноти, етнічні
групи, Україна.
Лендел Р. А. Перспективы совершенствования этнополитических отношений в
Украине: опыт стран Центральной и Юго-Восточной Европы.
В статье рассматривается государственная этнополитика как инструмент
разрешения национальных противоречий и формирования благоприятных правовых
условий для национально-культурного и общественно-политического развития этносов
и наций. Особенно актуальным в этом плане является опыт, накопленный в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы. Политико-правовым условием эффективной
этнополитики в Украине должна стать поддержка политической субъектности
национальных сообществ.
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Lendel R. A. Prospects of improving of ethno-political relations in Ukraine: on the
experience of the countries of Central and South-Eastern Europe.
The article examines the state ethnic policy as a tool for solving of domestic conflicts
and creating an enabling legal environment for national and cultural, social and political
development of ethnic groups and nations. It is shown that is especially relevant experience
gained in Central and Southeast Europe. Political and legal conditions of effective ethnic
policy in Ukraine should be to support political subjectivity of national communities.
Key words: ethnic policy, national communities, ethnic communities, ethnic groups,
Ukraine.
Розробка державної етнополітики, яка пропонувала б інструментарій вирішення
етнонаціональних протиріч і сформувала сприятливі правові умови для національнокультурного і громадсько-політичного розвитку етносів та націй, є необхідною
передумовою для збереження соціальної стабільності у поліетнічних державах. Багатий
досвід в цьому напрямі накопичений в країнах Центральної та Південно-Східної
Європи. Дезінтеграція одних та формування нових держав, зміни у структурі
політичних систем привели до виникнення та ескалації етнонаціональних конфліктів,
наростання сепаратистських тенденцій. Проте ефективна європейська та
євроатлантична інтеграція, запровадження демократичних норм та соціальнополітичних практик дали можливість зняти гостроту етнонаціонального протистояння,
локалізувати та навіть погасити конфлікти.
Мета і завдання дослідження – аналіз політико-правового статусу етнічних
спільнот в сучасному українському суспільстві, вивчення досвіду державної
етнополітики країн Центральної та Південно-Східної Європи, визначення можливостей
та перспектив застосування позитивних аспектів такого досвіду в етнополітичній
діяльності Української держави.
Ступінь розробки проблеми. Проблеми етнополітики є предметом дослідження
значної кількості вітчизняних науковців, що зумовлено поліетнічністю сучасних
держав та необхідністю науково обґрунтованої владної політики в цій сфері. Певні
етнонаціональні аспекти життєдіяльності держави розглядали попередні покоління
українських учених і громадських діячів, зокрема Д. Антонович, О. Бочковський,
В. Винниченко, М. Грушевський, М. Драгоманов, М. Костомаров, В. Липинський,
С. Рудницький, І. Франко, С. Томашівський. Центральною ідеєю їхньої наукової
спадщини можна вважати обґрунтування права на існування української нації як
особливої етнокультурної спільноти та пошук відповідей на проблеми її політичної
самоорганізації. Сучасні українські вчені О. Антонюк, І. Варзар, В. Євтух,
В. Котигоренко, І. Кресіна, В. Крисаченко, І. Курас, О. Кривицька, А. Леонова,
О. Майборода, Л. Нагорна, О. Рафальський, С. Римаренко, Л. Шкляр та ін. мають значні
напрацювання з етнополітологічної проблематики. Основними аспектами, до яких
звертаються науковці, є статус етнонаціональних меншин в Україні, становлення
державної політики щодо них, аналіз сучасного правового становища етнонаціональних
меншин у контексті конституційного і міжнародного права. Проте, на нашу думку,
потребує подальшого дослідження зарубіжний досвід формування державної
етнополітики та запровадження успішних практик в українські реалії. В цьому плані
пріоритетним бачиться вивчення досвіду країн Центральної та Південно-Східної
Європи, що зумовлено такими чинниками: спільністю історичного минулого цих країн
та обширних територій сучасної України; географічною близькістю та тісними
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економічними та соціокультурними зв’язками; необхідністю подолання спільної
комуністично-тоталітарної спадщини у вирішенні етнонаціональних проблем;
вивченням досвіду інтеграції цих країн в європейську та євроатлантичну спільноту, яка
була б неможлива без ефективної етнонаціональної політики. Сучасний період
розвитку людства зумовлює нові виклики та загрози в системі етнонаціональних
відносин. В умовах глобалізації відбувається політизація етнічності, що стає однією з
основ традиціоналізму як моделі протистояння вестернізації та збереження
національної самоідентичності. Ескалація міжетнічних конфліктів та посилення
національного сепаратизму широко використовується деякими державами для
реалізації своїх геополітичних інтересів.
Виклад основного матеріалу. Аналіз етнополітики потребує виділення її структури
сутнісних ознак. О. Майборода вважає, що феномен етнонаціональної політики існує у
двох вимірах: по-перше, як і політика взагалі, етнонаціональна політика є процесом
розподілу влади, в якому беруть участь мобілізовані етнічні спільноти, захищаючи свої
інтереси; по-друге, це система запланованих кроків і заходів, що їх здійснюють
державні органи з метою створення у межах своєї юрисдикції гармонійної моделі
міжетнічного співжиття [1, с. 77]. На нашу думку, етнополітичні відносини потребують
виділення в структурі діяльності державних органів рівня місцевого самоврядування.
Це зумовлено етнічною самобутністю різних регіонів України і необхідністю
реалізовувати політику, адаптовану до місцевої проблематики. Особливе значення
такий підхід набуває в умовах процесів децентралізації влади та формування
об’єднаних територіальних громад. Представницькі органи на місцях хоч не мають
повноважень щодо законодавчого регулювання етнополітичних відносин, проте можуть
ініціювати внесення конкретних змін в правові акти, приймати певні рішення в межах
власної компетенції. Їхня роль особливо значима при створенні оптимальних умов для
реалізації культурно-освітніх інтересів етнонаціональних спільнот.
Дослідник О. Антонюк вважає, що до сфери етнополітики входять система
законодавчих, організаційних та ідеологічних заходів, що здійснюють держава, партії,
громадські організації, спрямованих на задоволення потреб суб’єктів етнополітичного
процесу, пов’язаних зі специфікою їх етнокультурного розвитку; регулювання
міжнаціональних (міжетнічних) відносин; усунення чинників міжетнічної напруженості
й міжетнічних конфліктів [2, с. 23]. Такий підхід дає можливість розглядати
етнополітику як внутрішньодержавну модель регулювання етнонаціональних відносин.
Проте необхідно враховувати вплив зовнішніх чинників, які зумовлені як
глобалізаційними процесами, так і геополітичними інтересами інших країн. У першому
випадку ми стикаємося з існуванням визнаних міжнародною спільнотою політикоправових норм, що визначають стандарти національної етнополітики. Європейська
інтеграція передбачає імплементацію у вітчизняне законодавство норм таких базових у
цьому плані правових актів, як «Європейська хартія регіональних мов або мов
меншин», «Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного
самовираження» та ін. Сама національна модель етнополітики повинна формуватись в
жорстких рамках визначених правових норм, запровадження яких є достатньо складним
і суперечливим. Регулювання мовної проблеми в Україні до цього часу викликає
значний суспільний резонанс та є предметом маніпуляцій деяких політичних партій.
Сучасна світова практика та міжнародний вплив унеможливлюють такі моделі
етнонаціональних відносин, що базуються на національній чи расовій сегрегації чи
закріплюють виключне панування однієї нації. В практиці міждержавних відносин є
спроби впливу на внутрішню ситуацію в країні через політичну мобілізацію
представників окремих етнічних спільнот. В умовах російської експансії на сході і
півдні України актуалізоване русинське питання, що трансформується в поширення
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сепаратистських гасел щодо створення так званої «Підкарпатської Русі». В країнах
Центральної та Південно-Східної Європи є достатня кількість різноманітних суспільнополітичних та культурно-освітніх об’єднань, які обстоюють ідеї зміни сучасних
кордонів і ностальгують за «споконвічними етнічними територіями», які зараз
перебувають у складі України. Залишки імперського мислення достатньо живучі на
рівні буденної свідомості і мають відчутний вплив на етнополітичні відносини.
На загал європейська традиція передбачає дві можливі моделі етнополітики:
1) асиміляційну (інтеграційну);
2) мультикультурну [3, с. 133].
Асиміляційна (інтеграційна) модель передбачає досягнення певного рівня
культурної однорідності, а також максимально можливе формування культурної та
етнічної єдності. В історичній ретроспективі вона була актуальною для більшості
європейських країн. В сучасний період така модель трактується швидше як негативна,
оскільки передбачає втрату етнокультурної ідентичності малих етносів і їх розчинення
в середовищі корінної чи титульної нації.
Мультикультурна модель в етнополітиці ґрунтується на концепції нації-поліса і
тому є спрямованою на формування єдиної політичної, при цьому багатоманітної,
культурної, расової та етнічної спільноти в межах однієї держави [4]. Таку модель
етнополітики намагаються втілювати у практиці політико-управлінського процесу
більшість сучасних європейських країн. Проте вона достатньо складна, неоднозначна і
пов’язана зі значними викликами та загрозами.
Формування державної етнополітики в Україні передбачає забезпечення
відповідних правових засад. Їх ми розглядаємо через такі аспекти: ратифікація
міжнародних нормативних актів, що регламентують засади етнополітичної діяльності
національних держав; імплементація європейських правових норм у національне
законодавство; утвердження відповідної правової практики в діяльності органів
державної влади, місцевого самоврядування та громадсько-політичних організацій
етннонаціональних спільнот.
Україна виконала зобов’язання щодо ратифікації таких базових правових актів, як
«Рамкова конвенція про захист прав національних меншин», яка увійшла у правове
поле України ще 9 грудня 1997 р., та «Європейська хартія регіональних мов або мов
меншин» (ратифікована Законом України від 15 травня 2003 р.). 20 січня 2010 р.
Україною була ратифікована Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм
культурного самовираження [5], яка закріплює свободу форм культурного
самовизначення корінних народів та етнічних меншин, передбачає дотримання гідності
та поваги до всіх культур.
Українське законодавство в основному відповідає європейським стандартам. Воно
гарантує право громадян вільно обирати та відновлювати національність [6]. Держава
зобов’язується забезпечувати належні умови для розвитку та збереження національнокультурної самобутності національних меншин. Проте дослідники та представники
етнонаціональних об’єднань наголошують на певній невизначеності та неоднозначності
окремих норм вітчизняного законодавства у сфері етнополітики. Зокрема, мова йде про
проблему визначення поняття «національна меншина» та відсутність правової
процедури визнання чи надання цього статусу [7, с. 231]. Відсутність чітких критеріїв
для ідентифікації національних меншин утруднює процеси легалізації громадськополітичних об’єднань і створює основи для маніпулятивних і деструктивних впливів.
Достатньо неоднозначно оцінюється міжнародними інституціями та вітчизняними
експертами Закон України «Про засади державної мовної політики», прийнятий у
2012 р. [8]. Сам процес прийняття цього законодавчого акту був складний і далеко не
бездоганний в частині дотримання відповідних процедур. Певною мірою це стало
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основою для негативного суспільного резонансу. Проте і самі норми закону мають
неоднозначний характер і не відповідають положенням Конституції України. Закон
визначає засади державної мовної політики в Україні та вводить нові поняття
«регіональної мови», «регіональної мовної групи». Згідно закону, регіональна мова – це
мова, яка традиційно використовується в межах певної території держави громадянами
цієї держави, які складають групу, що за своєю чисельністю менша, ніж решта
населення цієї держави, або відрізняється від офіційної мови (мов) цієї держави [8].
Регіональними мовами в Україні, таким чином, визнаються російська, білоруська,
болгарська, вірменська, гагаузька, ідиш, кримськотатарська, молдавська, німецька,
новогрецька, польська, ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська,
кримчацька. При цьому відсоток носіїв регіональної мови на компактній території їх
проживання повинен становити 10 % і більше. Проте не визначено поняття
традиційного використання, перелік мов достатньо звужений. Багато дослідників та
громадських діячів вважає помилкою відсутність закріпленого статусу української
мови як єдиної державної мови, справедливо зауважуючи, що в багатьох регіонах
України вона потребує захисту та активної підтримки.
Проблематичним є процес формування політичної суб’єктності етнонаціональних
меншин через їх політичне представництво та функціонування етнічних партій.
Делегування своїх представників у центральні та регіональні органи влади давало б
можливість не лише представляти і захищати свої інтереси, але і стимулювало б
підвищення політичної активності національних меншин. Такий механізм сприяв би
зміцненню основ громадянського суспільства та посиленню інтеграційних процесів.
Актуальним є досвід країн Центральної та Південно-Східної Європи у вирішенні цих та
низки інших проблемних питань. Відносно визначення правового статусу
етнонаціональних меншин, то законодавство більшості країн цього регіону чітко
визначає кількісні та якісні критерії для їх встановлення та правового оформлення. При
чому визначальним критерієм виступає все-таки самоідентифікація громадян на
предмет належності до певної етнонаціональної спільноти. Крім того, у Польщі існує
офіційно прописаний перелік національних та етнічних меншин, що знімає будь-які
питання такого плану. Запровадження чітких критеріїв дало б можливість вирішити
давню проблему із визначенням правового статусу русинів на Закарпатті. З одного
боку, є значна кількість осіб, які себе вважають русинами (за різними оцінками близько
10 тис.), Закарпатська обласна рада на підставі Закону України «Про національні
меншини в Україні» від 1992 р. прийняла рішення, яке дозволяло жителям області
записати свою національність «русин». Водночас такий крок не був підтриманий
центральними органами влади [9, с. 6]. Треба відмітити, що під час перепису 2001 р.
русини мали можливість самостійно ідентифікувати себе в рубриці «інша
національність». Однак лідери русинства сприйняли такий підхід як несправедливий,
оскільки у підсумку русини були віднесені до загального числа представників
українського етносу. Саме визначення правового статусу русинів є найбільш
дискусійним питанням у їхніх відносинах з офіційними структурами. Такою
невизначеністю прагнуть скористатись російські спецслужби для ескалації протестних
настроїв та розвитку сепаратистських тенденцій. Крім того, у Конституції України,
порівняно з основними законами інших цільових країн, відсутнім є окремий розділ,
який безпосередньо стосувався б питання захисту прав національних меншин, однак
вони побіжно є зафіксованими у розділі 2 «Права, свободи та обов’язки людини і
громадянина» [10].
Щодо забезпечення основ політичної суб’єктності етнонаціональних меншин,
важливим є запозичення досвіду країн Центральної та Південно-Східної Європи в
політиці партійного будівництва. В них законом передбачена окрема процедура
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реєстрації етнічних партій: зниження кількості необхідних підписів для їх створення;
дозволено функціонування регіональних політичних сил на територіях, де проживають
представники етнічності, інтереси якої репрезентуються. Запровадження таких норм в
Україні дало б можливість більш повно враховувати регіональні особливості та сприяти
зростанню політичної суб’єктності етнонаціональних спільнот.
Рада Європи, здійснюючи постійний моніторинг виконання Україною
міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав національних меншин, оприлюднила
заяву консультативного комітету, де наголосила на потребі вдосконалення законодавчої
бази у сфері захисту прав національних меншин, відновлення функціонування
спеціалізованого органу влади, ліквідація якого привела до звуження можливостей для
представників етнічних спільнот впливати на зміст етнополітики. На думку
європейських фахівців, потрібними є більш чіткі процедури надання фінансової
підтримки культурної діяльності меншин, вирішення мовних та освітніх проблем [11].
Як значний недолік відзначається відсутність єдиної державної етнонаціональної
стратегії в Україні.
Таким чином фахівці, у тому числі міжнародні експерти, все більше звертають
увагу на недосконалість українського законодавства, його невідповідності
міжнародним правовим стандартам, зокрема у питанні двозначного трактування змісту.
Існує низка суперечностей, які можуть стати приводом порушення міжетнічної злагоди
в суспільстві, окрім відсутності законодавчого трактування категорій «національність»,
«національна меншина» чи «корінний народ» до їх ототожнення, що, відповідно,
передбачає суб’єктивну можливість підвищення статусу окремої етногрупи в умовах
відсутності чіткої нормативної процедури набуття статусу національної
меншини [12, с. 665].
Підсумовуючи аналіз досліджуваної проблеми, необхідно відзначити нагальну
необхідність удосконалення правової основи регулювання етнополітичних відносин в
Україні. Недостатньо лише ратифікувати загальноєвропейські конвенції, необхідно
здійснювати послідовну політику щодо їх реалізації у соціальній практиці. Необхідно
чітко визначити критерії набуття статусу національної меншини, достатньо
ефективною була б практика закріплення на законодавчому рівні переліку етнічних
меншин. Потребує удосконалення практика державної фінансової підтримки
культурної та освітньої діяльності національних об’єднань. Проте, на нашу думку,
найважливішим є цілеспрямоване політико-правове сприяння формуванню політичної
суб’єктності етнічних спільнот через партійні об’єднання та процедури
представницької демократії.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОКУС НА ТЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО
(Рец. : Остапець Ю. Електоральні процеси на Закарпатті у контексті
загальнонаціональних виборів : монографія / Юрій Остапець ; Держ. ВНЗ «Ужгород.
нац. ун-т», каф. політології і держ. упр., НДІ політ. регіоналістики. – Ужгород : Ліра,
2016. – 410 с. )
Гон М. М. Волеизъявление граждан: региональный фокус на фоне национального.
Рецензия на монографию: Остапец Ю. Электоральные процессы в Закарпатье в
контексте общенациональных выборов: монография / Юрий Остапец. – Ужгород :
Лира, 2016 – 410 с.
Gon M. M. The will of citizens: regional focus on the background of national.
In the review Y. Ostapets’s monograph «Electoral processes in Zakarpattya in the
context of national elections» (Uzhgorod : Lira, 2016, 410 p.) is analysed.
Надзвичайно важливим механізмом трансформації суспільних відносин в Україні
на сучасному етапі є вибори. Вони є основою демократичного суспільства, головною
формою політичної участі громадян. Зокрема, парламентські вибори забезпечують
легальність і легітимність влади, конкуренцію в боротьбі за неї, ротацію національної і
регіональної еліт тощо. При цьому сам виборчий процес зумовлюється специфікою
політичної системи. Тобто він відбувається в рамках правил, установлених виборчою
системою і в умовах відповідного соціокультурного середовища. Це ті основні
чинники, які зумовлюють спрямованість і особливість перебігу виборчої кампанії.
Вперше електоральні дослідження були започатковані у США на початку
XIX ст. і відтоді вони стали одним із головних напрямів досліджень політичної
науки. В Україні електоральна проблематика недостатньо розроблена, що
пояснюється тривалою відсутністю політичного плюралізму та демократичної
виборчої практики. Перші президентські вибори в Україні (1991 р.) можна
розглядати як перший етап професійної інституціоналізації електоральних
досліджень.
Застосування порівняльних політологічних моделей електоральних систем
(М. Дюверже, Дж. Сарторі, А. Лейпхарт, М. Шугарт) і електоральної поведінки
(П. Лазарсфельд, А. Кемпбелл, М. Фіоріна, Е. Даунс) у вітчизняних електоральних
дослідженнях почалося тільки з 1998 р.
Аналіз вітчизняного електорального досвіду наразі дає можливість зробити
однозначний висновок щодо специфіки організації і проведення парламентських
виборів в окремих регіонах України. Саме з цієї причини важливими є дослідження
регіонального електорального досвіду. А відтак потребують суттєвого доповнення
політичні знання про регіональні відмінності в електоральній поведінці громадян,
специфічні ознаки суспільно-політичного розвитку регіону в цілому.
Актуальність та необхідність рецензованого дослідження зумовлена зміною
виборчого законодавств, порівняльним аналізом виборчих систем, активізацією в
електоральному середовищі політичних партій, постановкою нових вимог до

280

компетентності та відповідальності виборців, членів виборчих комісій, організації
виборчого процесу загалом.
Вивчення виборів актуалізується й наявністю соціального замовлення від
зацікавлених суб’єктів виборчого процесу, яким необхідні наукові знання про
особливості поведінки виборців, способи мобілізації електорату, шляхи підвищення
культури політичного вибору та механізм відносно достовірного прогнозування
результатів виборчого процесу. Знання про проведення виборів, діяльність осередків
політичних партій, обумовленість електоральної поведінки в окремих регіонах
необхідні організаторам виборчих кампаній, відповідним фахівцям, державним
службовцям для осмислення попереднього електорального досвіду і планування
наступних виборчих кампаній.
Актуальність такого дослідження очевидна також із огляду на відсутність
комплексного вивчення виборчих процесів у Закарпатті, належної політологічної
оцінки попередніх студій, переосмислення деяких міфологем окремих дослідників.
Рецензована монографія містить системний аналіз електоральних процесів в
Україні в регіональному та загальнонаціональному вимірах. Регіональний вимір
аналізується на прикладі Закарпатської області.
Відповідно до завдань, які визначає автор дослідження, побудована і структура
монографії: вона складається з 8 розділів, вступу, висновків, додатків.
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає в тому, що:
– проаналізовані та виокремлені основні напрями електоральних досліджень в
Закарпатській області;
– з’ясовано регіональні особливості у поведінці виборців;
– на основі аналізу емпіричного матеріалу доведено, що значна частина електоральних
технологій, які використовуються суб’єктами виборчого процесу, не може ефективно
застосовуватися
без
врахування
регіональних
соціально-демографічних,
соціокультурних та інших факторів;
– охарактеризовано участь у виборах осередків політичних партій регіону, найбільш
чисельних національних меншин краю та національно-культурних товариств, які
репрезентують їхні інтереси;
– проаналізовано застосування у виборчих кампаніях PR-технологій та з’ясовано їхній
вплив на волевиялення електорату регіону та результати виборів;
– встановлено, що поряд із загальнонаціональними тенденціями в поведінці виборців
на Закарпатті є й чимало регіональних особливостей, що зумовлені насамперед
географічним розташуванням регіону, історичним минулим, соціальнодемографічними
характеристиками
електорату,
специфікою
формування
регіональної політичної еліти; ці та інші чинники й обумовлюють особливості
організації й проведення виборів на Закарпатті.
Теоретичні розробки дослідницької роботи дозволять комплексно підійти до
аналізу виборчих процесів в Україні, дають змогу розширити уявлення про специфіку
організації та проведення виборів в окремо взятому регіоні. Аналіз, узагальнення,
систематизація фактологічного матеріалу, його оцінка допоможе політологам,
державним працівникам, лідерам та членам партій осмислити результати виборів до
Верховної Ради України і зробити відповідні висновки. Основні положення і висновки
монографічного дослідження можуть бути використані під час розробки стратегії й
тактики майбутніх виборчих кампаній, прогнозування результатів виборчого процесу,
для підвищення виборчої культури громадян тощо.
До того ж, матеріали дослідження можуть бути використані у навчальних
спеціалізованих і нормативних курсах з політології, соціології, політичної
регіоналістики, краєзнавства, у методичних і навчальних посібниках.
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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 розміщуються 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.

285

Для нотаток

286

Для нотаток

287

Наукове видання

ПАНОРАМА
ПОЛІТОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ
Науковий вісник РДГУ

Випуск 14

П–16

Панорама політологічних студій : Науковий вісник
Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне :
РДГУ, 2016. – Вип. 14. – 284 с.
УДК 32
ББК 66.0

288

Підписано до друку 31.03.2016 р.
Гарнітура Times New Roman. Друк різографічний.
Ум. друк. арк. 23,8. Замовлення №190/1. Наклад 300

Віддруковано засобами різографічного друку
ПП Самборський І.О.
33028, м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 8

289

