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Передмова

ПЕРЕДМОВА

Шановні читачі!
Враховуючи позитивні відгуки щодо плідної співпраці редакційних колегій українського науко-

вого журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» (http://www.social-
science.com.ua/) і польсько-українського наукового журналу «Nauki Społeczno-Humanistyczne /
Соціально-Гуманітарні Науки / Social and Human Sciences» (http://sp-sciences.io.ua/), ми продов-
жуємо публікацію в цьому журналі найбільш цікавих статей з редакційної пошти обох видань.

Як відомо, видавцем журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» є Університет
«Україна» (президент — проф. Петро Таланчук, академік Національної академії педагогічних наук),
а видавцем польсько-українського наукового журналу «Nauki Społeczno-Humanistyczne / Соціально-
Гуманітарні Науки / Social and Human Sciences» є польська фундація «Інновація» (президент —
проф. Войцех Помикало, голова редколегії польської «Педагогічної енциклопедії»). 

Об’єднує ці два наукові журнали (як співзасновник) Всеукраїнська асоціація політичних наук
(ВАПН), яка є професійною громадською спільнотою університетських викладачів і науковців сус-
пільно-політичних дисциплін України.

Особливістю такої польсько-української співпраці є використання міжнародних стандартів
оформлення публікацій з відповідними вимогами до якості міждисциплінарних підходів до висвіт-
лення наукової проблематики, окресленої фаховою суспільно-політичною спрямованістю наших
журналів. 

Отже, ми запрошуємо всіх наших читачів і авторів до подальшої співпраці, бажаємо вам нових
наукових відкриттів, ґрунтовних монографій, цікавих статей і, звичайно, успішно захищених док -
торських і кандидатських дисертацій!

З повагою,

ВАЛЕРІЙ БЕБИК, 
доктор політичних, кандидат
психологічних наук, професор,
головний редактор
українського наукового журналу
«Освіта регіону: політологія, 
психологія, комунікації» 

ВОЙЦЕХ ПОМИКАЛО,
доктор педагогічних, кандидат
філософських наук, професор,
головний редактор
польсько-українського наукового
журналу  «Nauki Społeczno-
Humanistyczne» 



Розділ І
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

МІЖНАЦІОНАЛЬНІ СТОСУНКИ ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ,
ПОЛЯКІВ І ЄВРЕЇВ У СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА

УДК   323(477.83+438):929
Бегей, Ігор, 
доктор політичних наук,
Університет банківської справи,
Львівський навчально-науковий інститут (Україна, Львів),
кафедра соціальної роботи та суспільних дисциплін,
доцент,
begej@i.ua

АНОТАЦІЯ
У статті йдеться про погляди  Івана Франка (1856–1916) на  міжнаціональні стосунки на прикладі

співжиття галицьких українців, поляків і євреїв в останній третині 19 на початку 20 століть. Іван
Франко був прихильником тісної співпраці трьох народів на шляху їх національно-культурницького,  со-
ціально-економічного і державницького поступу. Він підтримував ідею відновлення державності Польщі
та України в їх етнічних кордонах,  набуття екстериторіальної  автономії, створення власної держави
євреями, сповідував принцип невтручання у внутрішні справи їхніх громад. Великий Каменяр залишив
помітний слід у становленні польських партій і багатьох видань, польській та єврейській публіцистиці,
літературознавстві. Водночас він писав і говорив про негативні риси характеру трьох народів, його
окремих  верств. Відверті і неупереджені Франкові оцінки їх співжиття 100–150 років тому спону-
кають нас до такого ж незаангажованого осмислення та переосмислення спільних сторінок нашого ми-
нулого, щоб сьогодні і в майбутньому  розвивати рівноправні, взаємовигідні і приязні стосунки. При цьому
знати і пам’ятати  їх справжню історію, щоб запобігти повторенню її нових гірких сторінок.

Ключові слова: Іван Франко, Теодор Герцль, Галичина, українці, поляки, євреї, «історична
Польща», «етнографічна Польща», сіонізм, антисемітизм.

INTERETHNIC RELATIONS UKRAINIANS , POLES AND JEWS  
IN GALICIA IN THE WORKS OF IVAN FRANKO

Begej, Igor,
Doctor of Political Sciences,
Banking University,
Lviv educational-scientific institute (Ukraine,  Lviv)
Department of Social Work and Social Sciences,
Associate Professor,
begej@i.ua

Теорія та історія політичної думки

6
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Ігор Бегей. Міжнаціональні стосунки галицьких українців, поляків і євреїв у спадщині Івана Франка

SUMMARY
The article refers to the views of Ivan Franko (1856–1916) on inter-ethnic relations on the example of co-

habitation Galician Ukrainian, Poles and Jews in the last third of the 19th to early 20th centuries. John Franco
was a supporter of close cooperation between the three nations towards their national and cultural, socio-economic
and state postulate. He supported the idea of restoring the state of Poland and Ukraine in their ethnic borders,
entry extraterritorial autonomy, establish their own state Jews professed principle of non-interference in the internal
affairs of their communities. Large Mason left its mark in the development of Polish parties and many publications,
Polish and Jewish journalism, literary criticism. He also wrote and spoke about the negative traits of the three
peoples of the individual layers. Frank frank and impartial evaluation of their cohabitation 100–150 years ago
lead us to the same unbiased reflection and rethinking common pages of our past to today and in the future to de-
velop equal and mutually beneficial relations and friendship. This know and remember their true history to prevent
a repeat of the bitter New pages

Key words: Ivan Franko and Theodor Herzl, Galicia, Ukrainians, poles, Jews, «historical Poland»,
«ethnographical Poland,» Zionism, anti-Semitism

Постановка проблеми і стан дослідження. Іван Франко зростав і формувався у національно-куль-
турницькому чотирикутнику: українському, польському, єврейському,  австро-німецькому (четверта
сторона цієї геометричної фігури залишається за межами наукової розвідки). Він вільно володів
і заробляв собі хліб насушний трьома мовами: українською, польською і німецькою. Це поодинокий
приклад у світовій культурі. Також добре знав ідиш.

Намагання українця Франка-політика сформувати трикутник  українсько-польсько-єврейського
єднання  вилилося у написання  спільно з поляком  Б. Червенським і євреєм А. Інлендером  першої
«Програми галицьких соціалістів» (1880 р.), що мала стати платформою для створення в Галичині
інтернаціональної за характером робітничої партії [1, с. 449–453]. Справедливо відзначити, що так
би мовити інтернаціоналізм Івана Франка не обмежувався цим трикутником. У середині 80-х років
він склав «Zarys programy dzialalnosci»  «Rusko-Polsko-Litewsko-Bialoruskiei» «Spolki Wydawniczej»,
яка мала діяти у Вищій рільничій школі в Дублянах біля Львова. У проекті програми наголошува-
лось: «Підставою спільної діяльності буде повна автономія і незалежність окремих народностей,
котрі у федеративному зв’язку здолають вибороти якнайширші свободи і протистоятимуть усіляким
централізаційним замахам так з боку окремих партій, як цілих державних організмів» [2, с. 80]. Як
бачимо, йдеться не лише  про видання літератури рідною мовою українців, поляків, литовців, бі-
лорусів, але й про федеративний устрій їх політичного співжиття, прихильником якого на той час
ще був Іван Франко.

У 1878–1881 рр. Франко-публіцист входив до складу редакції, а де-факто був  редактором і авто-
ром найбільшої частини статей першої у Галичині соціалістичної газети «Praca» і входив до складу
організованого навколо неї польсько-українсько-єврейського комітету. Він  тісно співпрацював
і часто друкувався в газетах «Przyjaciel ludu» (1886), «Kurjer Lwowski» (1887–1897), «Przegland spo-
leczny» (1886), дописував до варшавських журналів «Prawda» та «Glos».

Серед літературознавчих праць письменника Франка резонансною була і залишається стаття
«Поет зради», де в контексті ідейно-політичної поведінки  польських демократів (людовців) до ав-
стрійського парламенту 1897 р. критично оцінюється оспіваний Адамом Міцкевичем мотив зради
як ознака патріотизму за певних історично-політичних обставин [3, с. 201–214]. За цю статтю Івана
Франка звільнили з роботи в газеті «Kurjer Lwowski», його  повсюдно бойкотувала польська спіль-
нота за нібито приниження своєї національної гідності. Одним із небагатьох польських науковців,
який з позицій історизму та об’єктивізму намагався розглядати статтю Івана Франка на тлі  того-
часних «галицьких міжетнічних стосунків» залишається М. Купльовський  [4, s. 70–78]. Для порів-
няння. Важко знайти приклади обурення представниками польської громадськості паплюження
українських національних почуттів, скажімо, у відомій трилогії Г.Сінкевича.

Єврейська тематика у Івана Франка представлена різними жанрами: поезією (вісім віршів з циклу
«Жидівські мелодії»), прозою («Борислав сміється», «Boa constriktor»), поетичними перекладами
(уривок з поеми чеського поета Ярослава Врхліцького «Бар-Кохба»,  вірші Розенфельда Моріца
«Моя пісня», «Пісня робітників»), мемуаристикою («Мої знайомі  жиди») і науковою публіцисти-
кою («Семітизм і антисемітизм у Галичині», «Жидівська держава»). На жаль, вона, як польська й
українська, збіднена не лише у цензурованому комуністичною владою 50-томному  зібрані твори
великого Мислителя, а й у сучасних українських виданнях. Залишається сподіватись, що у майбут-
ніх збірках (а може,  вартувало б це зробити  окремою) вона буде представлена і такими працями
Івана Франка: рецензії на «Енциклопедію юдаїстики», п’єсу Г. Зудермана «Загибель Содоми»,
«Мозес Мендельсон — реформатор жидівський », « Питання жидівське», « Жиди про жидівське пи-
тання » та іншими.



За всієї пильної уваги до польських і єврейських проблем Іван Франко розглядав їх передусім
у контексті вирішення українського питання. Про кожну із цих сторін трикутника окремо, особливо
українськими дослідниками (Р.Горак, Я.Грицак, І.Чорновол, П. Чорновол, З.Франко, Й.Лось,
Ф.Медвідь), написано чимало. Але саме такий ракурс політично-літературної спадщини Каменяра,
висвітлено недостатньо. Це, а також доцільність проекції бачення українсько-польсько-єврейських
взаємин Франком на сьогодення визначає актуальність статті. 

Метою дослідження є аналіз поглядів Івана Франка на міжнаціональні взаємини галицьких українців,
поляків та євреїв, їх висвітлення, характеристика і оцінка в його політичній та літературній спадщині.

Матеріали і методика. Стаття насамперед базується на тій частині багатогранної і величезної спад-
щини Івана Франка, яка стосується запропонованої теми.

Підвищена увага Мислителя до польської та єврейської тематики пояснюється національним
середовищем, в якому він провів усе своє життя. А воно було таким. Загальне національно-етнічне
співвідношення населення Галичини (Східної і Західної) до кінця австрійського панування за да-
ними знаного українського історика М.Кордуби виглядало так: українці — близько 65%, поляки —
близько 20 %, євреї — близько 10 [5, с. 22]. Сучасний польський дослідник Марек А. Копровський
змальовує дещо іншу національно мапу краю станом на час розпаду Австро-Угорської імперії.
У 1918 році на території понад 70 тисяч квадратних  кілометрів, на якій Західноукраїнська Народна
Республіка проголосила свою владу (Східна Галичина, Північна Буковина, Лемківщина, Закар-
патська Русь), проживало 6 млн населення, з яких 71% — українців, 14% — поляки; 62% — греко-
католики, 6% — православні, 18% — католики, 13% — юдеї. Він також подає міжетнічну статистику
окремо на території 45 тисяч кілометрів квадратних, де, на його думку, поширювалась фактична
юрисдикція ЗУНР:  75 % — українців, 12 % — поляки, 11 % — євреїв і 2 відсотки інших [6, s. 47].

Іван Франко помер за два роки до краху Австро-Угорської монархії. Отже, за його життя міжет-
нічне співвідношення в Галичині було близьким до наведеного вище. Як бачимо з нього, українці
Східної Галичини становили  приблизно дві третини всього населення краю. Але попри те, що по-
ляки і євреї перебували у значній меншості, їх фактичний вплив у всіх сферах суспільного життя
був навіть більшим, ніж обернено пропорційним.

Австрійські закони про місцеве самоврядування 1866 року повсюдно надавали перевагу польському
елементу. Призначений у вересні того ж року намісником краю А. Голуховський упродовж одного
року (!) провів докорінну реорганізацію  системи управління і майже повністю усунув австрійських
чиновників (!) з державних установ Галичини. Ті з них, які хотіли залишитись при владі, підкреслено
демонстрували «знання польської мови, а самі вчать цю мову цілими днями й ночами» [7].

Куріальна система виборів, майновий ценз, ценз походження, формування виборчих округів на
користь поляків забезпечували відчутну перевагу польським шляхетсько-консервативним колам
у Галицькому сеймі. Так,  якщо у 1861 році українці зуміли вибороти у ньому 46 мандатів із 150, то
у 1867 р. — 38, 1870 році — 32, 1876 році — 14, 1883 р. — 9, 1889 р. — 16, 1895 — 11 [8, с. 77].

Характерним є такий приклад. На початку 20 століття повітова рада Турківського повіту (тепер
Турківський район на Львівщині), в якому 90 відсотків населення становили українці, складалася
з 24 поляків та євреїв і лише двох українців [9]. Мінімізації українського представництва в органах
місцевого самоврядування, сеймі, Державній Раді монархії сприяло і фальшування виборів на пол-
ьську користь. Його жертвою став також Іван Франко, який безуспішно висувався до австрійського
парламенту 1895 та 1897 роках. Цікавим і дещо кумедним є випадок, який трапився з Іваном Фран-
ком під час виборчої компанії у готелі містечка Добромиль на Прикарпатті. Тут у нього поцупили
єдині черевики, щоб зірвати його зустріч з виборцями [10, с. 226]. Іншого разу Іван Франко зупи-
нився у будинку свого одногімназійника, єврея за походженням, добромильського адвоката Ісака
Тігермана. Прихильники польського кандидата в посли до Державної Ради заблокували цей буди-
нок і не давали українському кандидатові можливості вийти в місто для бесіди з мешканцями [11,
с. 197]. Але були  ще неприємніші епізоди передвиборчої кампанії Івана Франка. Так, одного разу
йому разом із його помічниками Адамом Коцком і Лесем Мартовичем після передвиборчого мітингу
довелося кілька годин під рясним дощем переховуватися від жандармів у житі [12, с. 143]. Одне
слово, до кандидата на посла до парламенту Івана Франка польсько-австрійська влада застосовувала
повний набір виборчої «демократії»: особисті погрози, переслідування, шантаж, затримання, цьку-
вання, арешти і побиття довірених осіб, заборона зібрань, підкуп виборців.

Польськомовними стали Львівський університет і більшість освітянських закладів. Так, якщо
у 1848 році українці становили 39% числа студентів Львівського університету, то у 1867 році вже
23%, а на початку 20 століття менше 20%. То і ця кількість українців серед студентів досягалася за-
вдяки богословському факультету, де здебільшого навчались українці [13, с. 129]. Перед доктором
філософії Віденського університету, почесним доктором Харківського університету Іваном Франком
поляки зачинили двері Львівського університету, ім’я якого він носить нині.
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Євреї впродовж віків були однією з найчисельніших національних меншин на етнічних землях
України. Так, напередодні Першої світової війни Буковина і Закарпаття були найбільш густонасе-
леними євреями у світі регіонами, а у Східній Галичині вони були третьою за чисельністю націо-
нальною групою після українців і поляків. На 1910 р. кількість галичан юдейського віросповідання
становила 657640 чоловік [14, с. 81–82]. Але незважаючи на те, що тут євреїв проживало майже у 8 ра -
зів менше, ніж українців, за фактичним впливом у більшості сфер суспільного життя, вони знахо-
дились на другому місці після панівної нації — поляків. А в економічній і торговій сферах євреї
часто виходили на перший план.

Так, за даними перепису 1900 р., лише 1,4% українського населення Галичини було зайнято
у промисловості. Водночас цей показник становив серед поляків 8,6%, а серед євреїв 26,4% [15, s.
129]. До середини 70-х років 19 століття через відсутність банків збіднілі галицькі селяни змушені
були брати гроші в борг переважно у євреїв-шинкарів по селах та крамарів у містах. Річні відсотки
становили від 150 до 500 (!). Ситуація дещо змінилася в останній чверті 19 століття.

На межі 19 і 20 ст. кристалізуються національно-державницькі прагнення спільноти євреїв, а їх
політичний рух набуває сталої тенденції до організаційного усамостійнення. Сказане ілюструється
виданням у 1896 році книжки австрійського журналіста, єврея Теодора Герцля «Der Iudenstat»
(«Єврейська держава»), постулати якої стали програмними в  осучасненні сіонізму, відновленні
єврейської національної держави. Через століття потому ізраїльський вчений Ш. Авінері так оцінив
її значення: «Герцль першим здійснив пролом у європейській та світовій суспільній думці, перетво-
ривши національне вирішення єврейського питання з теми, яка обговорювалася на сторінках про-
вінційної періодичної преси… в проблему,  яка зацікавила широкі кола в усьому світі» [15]. Відбулося
це майже миттєво — вже наступного року після виходу праці  Т. Герцля у Базелі перший сіоністський
конгрес за участю представників Галичини виробив програму, в якій ставилась мета і окреслювалось
завдання утворення єврейської держави у Палестині. З того часу сіонізм є важливим і невід’ємним
чинником геополітики. А Іван Франко був «найкращий у той час знавець єврейського питання в Га-
личині» [17, с. 48]. 

З метою досягнення найбільшої достовірності результатів публікації використано методи об’єк-
тивності, історизму, порівняння та антропології.

Виклад основного матеріалу. Висвітлення власних спостережень і оцінок україно-польсько-єврей-
ських відносин  Іван Франко починає зі свого навчання у Дрогобицькій гімназії (60-ті роки 19 ст.).
Згадуючи про регулярні бійки  між старшими гімназистами і місцевими євреями, він зазначає, що їх
ініціаторами були здебільшого поляки. В україно-польських історико-літературних дискусіях єврей-
ські гімназисти в основному займали сторонню позицію, хоча окремі з них записувалися на заняття
з української мови та літератури [18, с. 335–347]. Цікаво, що таку нейтральну позицію більшість
єврейських партій і діячів займали в україно-польському протиборстві періоду ЗУНР і україно-ро-
сійському — за часів УНР.

На межі 70-х і 80-х років 19 ст. Іван Франко ініціював створення українсько-польсько-єврейської
соціалістичної партії. Як уже зазначалося, він разом з польським поетом Болеславом Червєнським
і Адольфом Інлендером склали Програму для соціалістів  Галичини. На основі окремих положень
праць Ф. Лассаля, « Маніфесту комуністичної партії» К. Маркса і Ф.Енгельса, «Капіталу» Маркса
вони прагнули «утворити сильну робітничу партію, організовуючу пролетаріят польський, укра-
їнський і єврейський» [19, арк. 11–13]. Значну увагу в документі творці програми надавали проблемі
ставлення до держави, наголосили на необхідності забезпечити доступ робітників і селян до вибор-
них органів влади.  Основний лейтмотив документа: «Повсюдне право вибору і виборності до пар-
ламентських органів, як центральних, так і провінційних, і общинних,… прямих виборів і таємного
голосування» [1, с. 450].

Каменяр заперечував «панування загарбницьких урядів над народами польським і українським».
У документі відзначено, що «немає народів вищих і нижчих: усі є рівними і мають рівне право на віль-
ний розвиток». І. Франко, Б. Червєнський, А. Інлендер наголошували, на тому, «щоб польський і укра-
їнський народи здобули незалежне національне існування», проте «партія не може мати нічого
спільного з партією, яка прагне до відбудування Польщі епохи Ягеллонів «від моря до моря». Найкра-
щий устрій для майбутньої держави, на думку Івана Франка, — «якнайширша федерація» [1, с. 451].

Однак проект Івана Франка створити українсько-польсько-єврейську партію з різних причин
не був реалізований. Більше того, згодом вони з А. Інлендером стали опонентами з єврейського пи-
тання, про що дізнаємося із статті Івана Франка «Семітизм і антисемітизм у Галичині». А ще більше
Франко розчарувався у спільній з поляками боротьбі за соціальне і національне визволення. 

Натомість, Івану Франку дався інший партійний проект – Русько-українська радикальна партія
(1890 р.). У її першій політичній програмі відзначено, що РУРП змагає «у внутрішній політиці Австрії
до правдивого автономізму, котрий би бачив силу монархії в якнайкращім культурнім і національнім
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розвою провінцій і народностей…» [20, с. 20]. Наголосимо, що Іван Франко виступив проти внесення
у програму партії положення про необхідність поділу Галичини на українську і польську. Свою по-
зицію він мотивував тим, що разом із поділом Галичини українці втратять союзника в особі пол-
ьського селянина в боротьбі з найбільшим соціальним і національним гнобителем — польською
шляхтою [21, с. 2]. Незабаром Іван Франко усвідомив марність такої співпраці для української справи
і, мабуть, зрозумів, що за відновлення української державності треба боротися так само беззасте-
режно, як це роблять поляки у боротьбі за польську. Адже радикалізація «національної програми»
РУРП  відбувалася на тлі національної консолідації польських соціалістів. Сучасні науковці відзна-
чають, що в той період «дедалі відчутнішою ставала тенденція до консолідації польських політичних
сил різного ідейного спрямування на національній  основі» [22, с. 153]. В одній із статей того періоду
Іван Франко писав: «Наша соціальна боротьба в Східній Галичині… затруюється дволичністю  та фа-
рисейством національних відносин. Неперерваним рядом  тягнуться в Галицькій політиці факти, де
польські демократи, навіть  людовці, навіть соціал-демократи ідуть рука в руку із шляхтою «з наро-
дових оглядів»… Ми чуємо чим раз виразніше, що проти нас стоїть уся польська нація,  всі її верстви,
від шляхти і магнатерії аж до репрезентації організованого пролетаріату» [23, с. 148].

Ще одна причина суперечностей випливала з різного бачення українськими і польськими діячами
майбутніх кордонів відроджених Української і Польської держав. Поляки прагнули до відновлення
своєї державності в межах «історичної Польщі», що, зрозуміло, увічнювало б перебування в її складі
споконвічних українських земель, загарбаних нею в 14–17 століттях. Природно, що більшість укра-
їнських політиків не могли і не хотіли погодитися з такою постановкою питання, а тому пропонували
полякам відроджувати власну державу на своїй етнічній території. Проти «історичного» підходу
у справі польського державотворення, а отже, й вирішення національного питання, рішуче висту-
пили і наддніпрянські, і наддністрянські мислителі. М. Драгоманов запропонував натомість «етног-
рафічний» принцип його вирішення. Категоричним був Іван Франко: «Ми мусимо протестувати
проти відбудування історичної Польщі у будь-якій формі: чи шляхетській, чи навіть демократичній,
бо ми знаємо дуже добре, що всяка Польща в давніх границях значить для нас майоризацію, притиск,
упослідження і винародовлення» [24, с. 282]. Подальше панування Другої Речі Посполитої та кому-
ністичної Польщі на українських землях повністю підтвердило це передбачення Франка.

Одним із тих сучасників Івана Франка, який не бачив державницької перспективи євреїв, був
визначний теоретик і лідер австрійських соціал-демократів Отто Бауер. Він стверджував, що євреї
не  є історичною нацією, а «капіталістичне суспільство взагалі не дає їм збереження як нації» [25,
с. 84]. Протилежну позицію займав Іван Франко, як провідний ідеолог РУРП  він зазначав: «Ради-
кали не є антисеміти. Говоримо се ясно і одверто. Ми не є ворогами жидів для того, що вони жиди,
що походять з Палестини» [26, с. 9–15]. Разом з тим він стверджував, що партія не може погодитись
із соціально-економічним гнобленням простого люду, яким займаються багаті євреї.

Як уже зазначалося, програмні засади сіонізму виклав Т.Герцль у праці «Жидівська держава». Ще
за чотири роки до друку цієї книги Іван Франко мав зустріч з її автором у Відні. Під час неї він сказав
Герцлю таке: «дуже мені подобається панова ідея відбудови єврейської держави…, оскільки є вона
начебто рідною сестрою нашої української ідеї – відродження української держави» [27, с. 334]. На
саму ж книжку Іван Франко відгукнувся рецензією з такою ж назвою, в якій з певними застережен-
нями поставився до запропонованих концепцій і способів творення єврейської держави. Однак, на
відміну від багатьох своїх сучасників, однозначно визнає євреїв окремим народом, який не вирішить
свого національного питання, поки «не здобуде свого власного краю, своєї власної землі, щоб міг
сам на себе працювати, плекати свої традиції і почуватися господарем у себе дома». І робить про-
рочий висновок про те, що план утворення єврейської держави «має перед собою беззастережне
майбутнє, якщо теперішнє покоління виявиться ще не дозрілим для того, то мусить з часом доче-
катися молоді, яка захоче і зможе його виконати» [27, с. 332–334]. Через півстоліття Франкові пе-
редбачення матеріалізуватися.

У рецензії «Жидівська Держава» Іван Франко також продовжив роз’яснення свого розуміння се-
мітизму та антисемітизму в Галичині,  викладеного ще десятиліття перед тим у польському часописі
«Przeglond Spoleczny» і перекладеного українською мовою у 1913 році. Стаття є однією з найґрун-
товніших студій єврейської проблеми в тогочасній українській публіцистиці і написана на широ-
кому фактологічному матеріалі. У ній Франко відреагував у руслі широкої полеміки на писання
єврейських журналістів Носсінга і Ліппе про особливе гноблення і безправне становище євреїв
в Австро-Угорській імперії. Передусім Іван Франко закликає сторони полеміки до єдиної методо-
логії розгляду цієї проблеми, а саме: права  і обов’язки мають бути однаковими і для євреїв, і для
українців, і для поляків; учасникам полеміки слід дотримуватись єдиної етичної міри; брати до уваги
і суспільно-економічні і суспільно-релігійні відносини, керуватися фактами замість непідтвердже-
них звинувачень. Він визнає, що у внутрішньоєврейські справи неєвреї не мають права втручатись,
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«натомість у справах, що доторкають обопільних відносин між євреями і неєврейськими народами,
мають обі сторони, євреї і неєвреї, не тільки право, але є обов’язок робити все, що можна для ви-
яснення фактичного стану речей, для вказання його хиб і можливих способів заради» [28, с. 317].

Однак єврейські полемісти переважно зауважували і наголошували на кривдах, завданих не-
євреями євреям і замовчували кривди євреїв неєвреям. Франко ж відверто вказав на причини
проявів антисемітизму: перекидання євреїв на бік народу-переможця, гноблення разом з ним по-
неволеного народу, зосередження у їхніх руках більшої частини промислу і майже всієї торгівлі, ли-
хварство, «нечесна конкуренція індивідуальна», «неперебирання в способах» для досягнення мети,
часто огидний визиск людей і виснаження земельних наділів, ухилення від виконання громадянсь-
ких обов’язків... При цьому Іван Франко рішуче заявляє: «Жодна релігія, жодне переконання, жодна
раса і жодна народність не були і не можуть бути предметом нашої ненависті. Таким предметом
були й лишається на все тільки всякий утиск, усякий визиск і всяка облуда» [28, с. 315].

Як політичний і громадський діяч Іван Франко був доволі стриманим і коректним в оцінці під-
приємницької діяльності євреїв. Значно відвертішою, образнішою постає їхня підприємливість у
його художніх творах, присвячених становищу українських робітників і ролі євреїв в соціально-еко-
номічному розвитку в Бориславо-Дрогобицького промислового району Галичини. Після винай-
дення ефективного способу очищення нафти та її широкого застосування в промисловості у цей
район почав злітатиcя «слизький, влізливий елемент жидівський, мов вода під час повені, вдирався
у всі закутки, всі шпарки, кишів, немов тисячі хробаків, показувався всюди, де його ніхто не наді-
явся. Докладне знання простого люду, умілість використовувати його, ошукувати в дрібницях на
кожнім кроці — надавали жидам велику перевагу» [29, с. 400].Опираючись на праці Івана Франка
та інші джерела, М. Шестопал приходить до висновку, що особливістю експлуатації корисних ко-
палин і промислового комплексу Бориславо-Дрогобицького комплексу було те, що первісне на-
громадження капіталу на західноукраїнських землях «відбувалося не в руках українців, а в руках
їхніх інонаціональних і, зокрема, єврейських експлуататорів» [30, с. 93].

Але й у ролі письменника Іван Франко шукає стежку до порозуміння між двома народами — укра-
їнським і єврейським. Виразниками такого прагнення у його повісті «Петрії  й Довбущуки» змаль-
овані прогресивні інтелігенти — українець Кирило Петрій  та єврей Ісак Бляйберг. Та благородні
заклики другого до своїх одноплемінників не нищити, не підкопувати добробут гостинних українців
з допомогою споювання і лихварства, не дивитись на них з погордою, на жаль, знайшли відгук не у
всіх євреїв. Їх розлючений натовп, керований рабином, спочатку заплював і зганьбив проповідника
єврейсько-українського братерського співробітництва, а потім вивіз невідомо куди [31, с. 7–244].
Резюмуючи цю сюжетну лінію повісті, М. Шестопал стверджує, «що в умовах тогочасної Галичини,
де українці зазнавали потрійного гноблення з боку євреїв, поляків та австрійців, зусилля Бляйбергів
і Петріїв не могло привести до чогось іншого, крім неминучої поразки» [30, с.112]. 

Як бачимо, Іван Франко вважав, що коріння антисемітизму в Україні виростало з поведінки
і вчинків самих євреїв — багато з них переходили на політичну службу до панівних націй, добро-
вільно і активно допомагали їм визискувати економічно і нівечити духовно українців.

Висновки. Усе життя Івана Франка минуло у міжетнічному середовищі, від четвертини до третини
якого становили  поляки та євреї. Попри втрату державності де-юре наприкінці 18 століття поляки
у другій половині 19 століття відновили своє панівне становище де-факто у підавстрійській Галичині.
Українці та євреї зазнавали тут подвійного (австропольського) гніту, що часто об’єднувало їх у спільній
боротьбі за усамостійнення у різних сферах національно-політичного і соціально-економічного буття.
Правда, у другому євреї випереджували  українців, що, до речі, спостерігається і сьогодні.

Молодий Іван Франко, образно кажучи, був інтернаціоналістом, чимало зробив для українсько-
польсько-єврейського братання, розвитку їх культур. Підтримував відновлення державності «етно-
графічної Польщі» та  єврейської — на землях Палестини. У зрілому віці він зберіг своє ставлення
до вирішення єврейського питання, але змінив його у польському. Каменяр категорично виступив
проти ідеї більшості польських політичних кіл відновлення державності Польщі в «історичних кор-
донах». Така позиція поляків, а також рішучість провідних єврейських верств створити власну
державу, прискорили перехід самого Івана Франка з інтернаціонально-федералістичної на націо-
нально-самостійницьку політичну платформу.

У цей період він став, так би мовити, українським націоналістом, який продовжував любити
своє, поважати чуже, але вимагав дотримуватися такої формули і неукраїнців. При певних відмін-
ностях у своїх поглядах на україно-польські, україно-єврейські, польсько-єврейські стосунки він
дотримувався принципів невтручання у внутрішнє життя національних громад, підтримки їх на-
ціонально-релігійної  самобутності, права на створення власних політичних інститутів. Його засте-
реження стосувалися соціально-економічних утисків українців з боку євреїв, плюс політичних
і духовних від поляків. Кілька етнополітичних передбачень Івана Франка справдились.

Ігор Бегей. Міжнаціональні стосунки галицьких українців, поляків і євреїв у спадщині Івана Франка



Нова сторінка історії українсько-польсько-єврейських етнічних відносин відкрилася чверть сто-
ліття тому після відновлення української державності. Заслуги Франка щодо їх налагодження на
рівноправній основі в минулому незаперечні. Справедливість вимагає, щоб вони належним чином
були поціновані не лише українською, але й  сучасними польською та єврейською націями. Тим
паче, що 2016 рік – це рік Франкових ювілеїв.
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АНОТАЦІЯ
Виокремлення причин зростання електоральної підтримки крайніх правих політичних партій є одним

із найскладніших завдань при вивченні цієї проблематики. Серед західних учених досі тривають активні
дискусії щодо найкращих методів і способів визначення та аналізу тих передумов, які сприяють виник-
ненню та активізації крайніх правих у країнах Європи. Тому характеристика головних причин радика-
лізації електоральних преференцій найчастіше відбувається у вигляді представлення та обговорення
тих суспільних явищ і процесів, які зумовлюють зростання рівня підтримки цих політичних сил, – гло-
балізації, мультикультуралізму, імміграції тощо.

Розглянуто соціально-демографічні групи, схильні до голосування за крайні праві політичні партії.
Підкреслено як безпосередній вплив перелічених суспільно-політичних явищ, так і роль сприйняття їх
як загроз, як важливого фактора радикалізації електоральних преференцій.

Ключові слова: політичні партії, крайні праві політичні партії, електоральна підтримка, глобалі-
зація, імміграція.
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SUMMARY
Determining the reasons for increase of electoral support for far right political parties is among the most difficult

tasks in the research of this matter. There is still an ongoing active discussion among Western scholars about best
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methods and ways to identify and analyze the prerequisites, which contribute to emergence and active work of far
right in Europe. As a result, main reasons for the radicalization of electoral preferences are often characterized
by presenting and discussion social phenomena and processes that contribute to growth of support for these political
forces – globalization, multiculturalism, immigration etc.

The socio-demographic groups that tend to vote for far right political parties are identified. Both the direct
effect of these socio-political phenomena and role of their perception as a threat are outlined as important factors
of electoral preferences radicalization.

Keywords: political parties, far right political parties, electoral support, globalization, immigration.

Постановка проблеми. Визначення причин, які сприяли радикалізації електоральних преференцій
та зростанню підтримки крайніх правих політичних партій в європейських країнах, і досі залишається
одним із найбільш дискусійних питань сучасної західної політології. Можна знайти десятки публікацій,
у яких здійснюються спроби віднайти ті чинники, які могли сприяти приверненню уваги виборців до
цієї групи партій та спонукати їх голосувати за них. Вчені, які досліджують цю проблематику, викори-
стовують найрізноманітніші методи, в тому числі намагаючись виявити та проаналізувати такі взає-
мозв’язки завдяки математичній та статистичній обробці наявних даних, порівнюючи між собою,
наприклад, показники щодо темпів міграції до певної країни чи регіону з кількістю голосів, відданих
на цих територіях за крайні праві політичні партії. Проте жодна з таких гіпотез поки що не одержала
належного підтвердження, яке б дозволило зробити висновок про наявність однозначного причинно-
наслідкового зв’язку. Більш того, дуже часто висновки одного науковця чи групи вчених практично
одразу ж спростовуються іншими, які, дещо змінюючи умови дослідження (наприклад, використо-
вуючи такі ж показники, але в інший час або для іншої країни), отримували відмінні, часто навіть про-
тилежні результати. Як наслідок, характеристика головних причин радикалізації електоральних
преференцій найчастіше відбувається у вигляді представлення та обговорення тих суспільних явищ
і процесів, які сприяють виникненню та активізації крайніх правих, що і є предметом цієї статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Причини зростання електоральної підтримки крайніх
правих політичних партій у більшій чи меншій мірі розглядаються практично у всіх наукових роз-
робках, присвячених цій проблематиці. Зокрема, про це йдеться у працях таких учених як П. Ігнаці,
Р. Ітвелл, Р. Меркл, К. Мудде, П. Норріс та ін. Найбільш відомою публікацією з цієї теми є стаття
Роджера Ітвелла під назвою «Десять теорій крайніх правих», представлена у книзі «Екстремізм пра-
вого крила в ХХІ ст.». Тут учений виокремлює дві групи чинників зростання електоральної підт-
римки крайніх правих, які він називає факторами попиту та факторами пропозиції. Аналізуючи
кожен з них, він вирізняє макро-, мезо- та мікрорівні, які і відображають конкретні основні причини
успіху цієї групи політичних партій. Підсумовуючи, Р. Ітвелл також вирізняє три передумови, які
є своєрідною комбінацією усіх перелічених рівнів і факторів та свідчать про високу ймовірність ус-
піху крайніх правих: зростання сприйняття крайніх поглядів як легітимних та таких, що мають право
на існування + підвищення ефективності крайніх правих політичних партій в державі + зменшення
рівня політичної довіри до існуючих політиків [2, c. 46]. 

Визначення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим і присвячено статтю. Незва-
жаючи на високий ступінь наукової розробленості в західній політичній науці, в українському по-
літологічному дискурсі проблематика крайніх правих політичних партій лише починає привертати
увагу вчених. Поступово з’являються окремі праці, в яких досліджуються різноманітні аспекти їх
виникнення, розвитку та сучасного стану. Ця стаття покликана представити один із підходів до вио-
кремлення причин електорального успіху крайніх правих політичних партій та активізувати по-
дальше наукове обговорення цієї теми.

Висвітлення основного матеріалу дослідження. Крайні праві політичні партії у сучасному їх розу-
мінні виникли після Другої світової війни. Перші такі організації створювались переважно при-
хильниками та колишніми членами фашистських чи нацистських партій, які існували в різних
європейських країнах та вірили в деякі цінності і принципи цієї ідеології, однак, як правило, засуд-
жували дії Гітлера та нацистських режимів. Рівень підтримки таких партій коливався залежно від
країни, обраного формату діяльності та загалом ставлення населення до крайніх правих ідей, але
здебільшого вони залишались маргінальними, лише час від часу здобуваючи представництво в ор-
ганах місцевого чи регіонального, дуже рідко національного рівня. Винятком були лише окремі
партії, які перемагали у перші роки свого існування, але і вони швидко втрачали підтримку. 

Ситуація змінилась у кінці ХХ і особливо у перші десятиліття ХХІ ст. Цей період можна вважати
другою хвилею розвитку крайніх правих політичних партій. У цей час уже існуючі крайні праві полі-
тичні сили проходять період оновлення (наприклад, змінюючи керівництво або стратегію діяльності,
відмежовуючись від екстремістських груп та організацій), а також з’являється і низка нових партій,
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суттєвою перевагою яких є відсутність будь-яких асоціацій з так званим історичним фашизмом (тобто
серед їх засновників уже немає колишніх нацистів, і у своїй риториці, навіть внутрішньо-орієнтованій,
вони відходять від цих ідей і поглядів). Відбувається і кристалізація ідеології крайніх правих та вио-
кремлення кола проблем, які стають для них центральними. 

Другий етап розвитку крайніх правих політичних партій відзначився так званим «електоральним
проривом» — різким збільшенням рівня підтримки та здобуттям крайніми правими мандатів, а по-
декуди і перших місць на виборах різного рівня. Як правило, це більшою мірою стосується так зва-
них «другорядних» виборів — місцевих, регіональних чи до європейського парламенту, — однак
у деяких країнах ці політичні сили спромоглись отримати достатньо голосів навіть для потрапляння
до національного представницького органу та в окремих випадках участі у формуванні коаліції та
уряду. Досліджуючи причини цього феномена, вчені розглядають ті явища та процеси, що відбулись
у різних сферах суспільного життя і сприяли актуалізації проблем, які порушувались та відстоюва-
лись крайніми правими. У своїй сукупності ці передумови стали підґрунтям для зростання популяр-
ності і впізнаваності крайніх правих, поступово схиляючи виборців не просто до їх пасивної
підтримки, а безпосередньо до голосування за них.

Розглядаючи специфіку історичного періоду, на який припадає радикалізація електоральних пре-
ференцій, слід, перш за все, відзначити суттєву зміну фундаментальних цінностей, яка відбулась
саме у той час. Значні суспільно-політичні трансформації мали своїм наслідком не просто рефор-
мування, а формування якісно нового політичного, економічного та суспільного устрою – суспіль-
ства постіндустріалізму та постматеріалізму. Це відобразилось на партійних системах європейських
країн, які залишались практично незмінними протягом першої половини та, частково, і другої по-
ловини ХХ ст. Нові виклики потребували радикально інших відповідей і, коли традиційні політичні
партії виявились неспроможними запропонувати їх, на політичну арену почали виходити нові по-
літичні сили – екологістські, феміністичні, крайні ліві та крайні праві.

Разом з тим електорат крайніх правих політичних партій не є однорідним і відрізняється залежно
від країни, специфіки її історії та сучасної ситуації. Однак у працях західних дослідників все ж можна
виявити певні узагальнення щодо тих соціально-демографічних груп, які насамперед схильні до го-
лосування за крайніх правих. Як правило, серед таких груп найчастіше згадуються робітники не-
кваліфікованої та низькокваліфікованої праці. Данський учений К. Мудде називає їх «невдахами
модернізації» [3, c. 203]. Сьогодні потреба у їх послугах постійно скорочується через цілу низку при-
чин, пов’язаних з автоматизацією виробництва і розвитком технологій. Однак ці явища є доволі аб-
страктними і можуть залишатись незрозумілими, а тому ця група більш схильна персоніфікувати
загрози, наприклад, розглядаючи джерелом збільшення кількості мігрантів. Так, зв’язок між тим,
що на сусідньому будівництві працює дедалі більше іммігрантів та зростанням безробіття серед дру-
зів і колег виглядає значно очевиднішим, аніж незрозумілі твердження про зміни на ринку праці.
З цього погляду стратегія крайніх правих політичних партій щодо роботи з цими виборцями є пра-
вильною. Вони апелюють, насамперед, до економічних аргументів, говорячи про різке збільшення
кількості мігрантів, які займають і так обмежені робочі місця. Цим вони приваблюють найменш
освічений та малозабезпечений електорат, якого передусім хвилює власний добробут.

Підтримка крайніх правих політичних сил поширена і серед безробітних та представників інших
вразливих верств населення. Друга половина ХХ ст. відзначилась упровадженням доволі щедрих та
різноманітних соціальних програм, які поступово почали переглядати у кінці століття з метою зба-
лансувати бюджет та зменшити його дефіцит. У численних дослідженнях так і не було доведено пря-
мого взаємозв’язку між згортанням соціальних програм і рівнем підтримки крайніх правих у певних
країнах, але ці політичні партії дуже активно формують і використовують відповідні настрої насе-
лення, культивуючи так званий «шовінізм у сфері соціальної політики». Вони підкреслюють, що
ресурси держави обмежені, а тому їх слід використовувати максимально раціонально. З їх погляду,
це означає, що абсолютна перевага при плануванні соціальних витрат має надаватись «своїм» (гро-
мадянам своєї країни). Не заперечуючи ідей про універсальні права людини та безумовну повагу до
її гідності, крайні праві політичні партії наголошують, що біженців, шукачів притулку та іммігрантів
необхідно розглядати не лише з погляду співчуття до їхньої ситуації, а й з урахуванням того, скільки
вони насправді коштуватимуть державі. Надмірна доброта і толерантність європейських народів не
має означати, що турбота про чужинців здійснюватиметься за рахунок власних громадян [4, c. 133].

Яскравим прикладом вдалого використання такої риторики можна вважати рекламний відео-
ролик, створений крайніми правими Шведськими демократами під час передвиборчої кампанії
у 2010 р. У ньому було підкреслено обмеженість бюджетних коштів через зображення бюджету у
вигляді стола, де відбувається рахунок і розподіл. До цього стола біжать, змагаючись між собою,
літня жінка-пенсіонерка та група жінок-мусульманок. Супроводжуючий текст повідомляє, що
кожна людина повинна самостійно обрати, кого їй підтримувати – «своїх» пенсіонерів чи «чужин-
ців»-іммігрантів. При цьому пенсіонерка одна, а жінок-мусульманок декілька і вони з дитячими
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візками, що також було використано для підкреслення того, що кількість мігрантів, уже й так ве-
лика, постійно збільшується [5].

Ще одна соціальна група, яку зазвичай включають до електорату крайніх правих, — це малий
бізнес: власники невеликих крамниць, кафе, ресторанів, майстерень, агенцій надання послуг, ви-
робники певної продукції у невеликих обсягах та за допомогою ручної праці, фермери та ін. Їхня
мотивація підтримувати цю групу політичних партій є доволі схожою – вони також відчувають за-
грозу від глобалізації, міграції та інших, пов’язаних із цим, явищ. Відкриття ринків для вільного
руху товарів, послуг, робочої сили та капіталу робить їх неконкурентноздатними у порівнянні з ве-
ликими транснаціональними корпораціями, які і користуються усіма перевагами глобалізованого
світу. На відміну від малого бізнесу, вони можуть суттєво здешевлювати вартість своєї продукції не
лише через обсяги виробництва, а й через спроможність переносити його у країни, де сировина та
робоча сила коштують менше. Це і спонукає підприємців підтримувати заклики до введення про-
текціоністських заходів (наприклад, створення системи підтримки та популяризації національного
виробника), притаманних крайнім правим політичним партіям [3, c. 125].

Врешті, серед електорату крайніх правих політичних партій у державах ЄС виокремлюють і молодь,
насамперед тих юнаків та дівчат, які народились в останні десятиліття ХХ ст. Головною причиною схиль-
ності цієї соціальної групи до підтримки крайніх правих політичних сил називають умови соціальної ізо-
ляції та перебільшеного індивідуалізму, в яких вони зростали і відбувалось формування їхніх політичних
переконань. У праці «Гра в кеглі наодинці: занепад соціального капіталу Америки» (1997 р.) американсь-
кий вчений Роберт Патнем описує кризу громадянського суспільства та міжособистісних зв’язків, які
сприяли формуванню відчуття захищеності та належності до спільноти. Навіть у США, як країни, що
відзначалась високим ступенем участі населення у різноманітних об’єднаннях (спортивних, творчих,
релігійних, наукових та ін.), люди поступово починають відмежовуватись один від одного та жити поза
цими соціальними групами. Наслідком цього стало падіння рівня довіри до сусідів та знайомих, що лише
поглиблює наявні проблеми. Відбувається технологізація дозвілля і спілкування дедалі більше перено-
ситься у віртуальну сферу. Криза стосується і сім’ї в її традиційному розумінні, яка поступово також пе-
рестає бути надійним фундаментом, на який людина може опертись у складній ситуації [1].

Усі ці тенденції, про які говорить Р. Патнем та низка інших вчених, призводять до відчуття відчу-
ження та самотності. Це особливо впливає на молодь, яка активно починає шукати можливостей для
наповнення свого життя певним сенсом. Оскільки престижність належності до соціальних груп зали-
шається низькою, молоді люди обирають ті групи і організації, які дозволяють їм віднайти мету та від-
чути значущість. Для цього вони, як правило, йдуть до тих об’єднань, які відстоюють «нематеріальні»
цінності – захист навколишнього середовища, проблему рівності і недискримінації, національної іден-
тичності. Це і схиляє їх до підтримки чи навіть членства в крайніх правих політичних партіях, які про-
понують чітку ідентифікацію, відчуття належності до нації і спрямованість на досягнення чіткої цілі –
захист і процвітання цієї нації. Така мотивація притаманна не лише молоді, а й людям середнього та
похилого віку, які раптово для себе спостерігають зміну звичної картини світу. Приміром, у спільноті,
яка тривалий час залишалась відносно однорідною, можуть з’являтись мусульманські церкви, люди
у відповідному вбранні на вулиці тощо. Це викликає відчуття незахищеності та розгубленості і може
стати основою для підтримки тих політичних сил, які виступають за обмеження чи повну заборону ім-
міграції. Але найбільш схильна до таких настроїв передусім молодь [4, c. 151–155].

Разом з тим, перелічуючи усі ці соціальні групи та причини, які спонукають їх підтримувати
крайні праві політичні партії, слід підкреслити, що зв’язок між належністю людини до однієї з них
та схильністю до голосування за цю групу партій не є однозначним, навіть за умови поєднання кіль-
кох факторів. Іншими словами, молода людина з невеликого німецького села, яке останніми роками
почало відчувати збільшення кількості мігрантів, не обов’язково буде прихильником саме крайніх
правих. Як уже було зазначено вище, існує велика кількість досліджень із результатами, що як підт-
верджують, так і спростовують такі взаємозв’язки та кореляції. 

Висвітлення тих явищ і тенденцій сучасного світу, які сприяють радикалізації електоральних пре-
ференцій, було б неповним без характеристики ще однієї, які стосуються різних соціальних груп.
Перш за все, це – зростання протестних настроїв серед населення європейських країн. Незадово-
лення діями влади проявляється, насамперед, через зниження рівня політичної участі. Постійно
зменшується явка на виборах різного рівня, скорочується членство у політичних партіях та гро-
мадсько-політичних організаціях, спадає активність громадян у відстоюванні своїх інтересів через
різноманітні демократичні інструменти. При цьому голосування за крайніх правих розглядається
як один із проявів такого протесту. Ці партії, як правило, позиціонують себе як антисистемні, такі,
що виступають проти політичної еліти загалом, неспроможності традиційних політичних партій,
які тривалий час залишались при владі, вирішити проблеми суспільства. Тому голосування за них
може розглядатись окремими виборцями як спосіб донесення свого незадоволення до влади і де-
монстрації того, що народ готовий покарати її, якщо ситуація не покращиться. 
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Рівень довіри до окремих політиків, політичних партій та владних інституцій сьогодні знижується
ще й тому, що сучасні інформаційно-комунікаційні технології дозволяють значно краще моніторити
поведінку тих, хто при владі, і практично миттєво передавати інформацію по всьому світу. Як на-
слідок, дедалі частіше з’являються повідомлення про різноманітні зловживання, корупцію, скан-
дали, пов’язані з особистим життям політиків тощо. Це ще більшою мірою відвертає електорат від
традиційних політичних партій, схиляючи до голосування за крайніх правих, які розглядаються як
альтернатива [4, c. 151–155].

Водночас при розгляді зростання протестних настроїв як можливої передумови радикалізації елек-
торальних преференцій, також слід пам’ятати, що взаємозв’язок і тут не є однозначним. Антисистемні
політичні партії наявні і на лівому краю політичного спектра, і виборці, які хочуть висловити протест
проти традиційних партій, можуть обирати саме їх. Крім того, будь-яка партія може залишатись ан-
тисистемною лише обмежений період часу. Потрапляючи до органів влади, вона змінює формат та
методи своєї діяльності з метою досягнення успіху уже в інших умовах. Це, знову ж таки, свідчить про
те, що ця причина голосування за крайніх правих може розглядатись із застереженнями. 

Відтак, кожну з цих передумов зростання електоральної підтримки крайніх правих політичних
партій варто аналізувати у контексті окремої країни та специфіки її політичних, економічних та со-
ціальних реалій. Більшість науковців погоджується, що при цьому дуже важливо враховувати такий
фактор, як сприйняття. Його надзвичайно важко виміряти точно, але, тим не менше, саме він може
дозволити робити точніші передбачення щодо можливих успіхів цієї групи політичних партій. Тобто
незалежно від реальних показників рівнів імміграції, безробіття, культурної різноманітності та ін.,
якщо мешканці певної спільноти вважають мігрантів чи представників іншої культури ворогами,
вони будуть схильними до голосування за крайніх правих, якщо ж переважатиме толерантне став-
лення – ймовірність такої підтримки зменшується. Якщо людина відчуває себе та своїх близьких
беззахисними перед, наприклад, впливом глобалізації, вона свідомо чи несвідомо буде підтримувати
тих, хто пропонуватиме відповідний захист. Тому важливим кроком у подальших дослідженнях
крайніх правих політичних партій має стати розробка методів та інструментів якомога точнішого
вимірювання такого сприйняття.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи, варто ще раз підкреслити, що хоча
глобалізація, збільшення рівня міграції, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, зростання
відчуття відчуженості і руйнування традиційних соціальних зв’язків можна вважати передумовами ра-
дикалізації електоральних преференцій у тій чи іншій країні, найголовнішим фактором є не стільки
наявність тих чи інших передумов (наприклад, великої кількості мігрантів) у дійсності, скільки
сприйняття виборцями цих явищ та процесів як загрози. Крайні праві політичні партії дуже вдало вико -
ристовують у своїй риториці та передвиборчих кампаніях відчуття страху, апелюючи до своєї спромож-
ності захистити народ від усіх зовнішніх та внутрішніх ризиків завдяки зосередженню своєї політики,
насамперед, на національних інтересах. Оскільки виміряти сприйняття дуже складно, необхідно про-
довжити дослідження та апробації різноманітних методів та інструментів, які б дозволили зробити це
більш точно. Це і повинно стати предметом подальших наукових розробок у сфері визначення причин
зростання електоральної підтримки крайніх правих політичних партій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Патнем Р. Гра в кеглі наодинці: занепад соціального капіталу Америки [Електронний ресурс] / Роберт Патнем // Незалеж-
ний культурологічний часопис «Ї». – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n21texts/putnem.htm (дата звернення 10 лютого 2015 р.).

2. Eatwell, R. Ten theories of the extreme right / Right-wing extremism in the twenty-first century / [edited by Peter H. Merkl,
Leonard Weiberg]. – London: Frank Cass Publishers, 2003. – P. 45–70.

3. Mudde C. Populist radical right parties in Western Europe / Cas Mudde. – New York: Cambridge University Press, 2007. – Р. 203.
4. Norris P. Radical right: voters and parties in the electoral market / Pippa Norris. – New York: Cambridge University Press,

2005. – Р. 133.
5. Sweden Democrats оfficial сommercial [Electronic resource] // Youtube. – Electronic data. Mode of access: https://www.you-

tube.com/watch?v=pumIT31qqQQ (viewed on June 27, 2015). Title from the screen.

REFERENCES

1. Patnem, R. Hra v kehli naodyntsi: zanepad sotsial�noho kapitalu Ameryky [Elektronnyy resurs] / Robert Patnem // Nezalezhnyy
kul�turolohichnyy chasopys «YI». Rezhym dostupu: http://www.ji.lviv.ua/n21texts/putnem.htm (data zvernennya 10 lyutoho 2015 r.). 

2. Eatwell, R. (2003). Ten theories of the extreme right / Right-wing extremism in the twenty-first century / [edited by Peter H.
Merkl, Leonard Weiberg].  London: Frank Cass Publishers. P. 45–70.

3. Mudde, C. (2007). Populist radical right parties in Western Europe. New York: Cambridge University Press. 404 p.
4. Norris, P. (2005). Radical right: voters and parties in the electoral market. New York: Cambridge University Press. 366 p.
5. Sweden Democrats оfficial сommercial [Electronic resource] // Youtube. Electronic data. Mode of access: https://www.you-

tube.com/watch?v=pumIT31qqQQ (viewed on June 27, 2015). Title from the screen.

18

Політичні інститути і процеси



Освіта регіону — 2016/2 19

ГОЛОВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ 
АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

УДК 324
Сташук, Галина,
Донецький національний університет (Україна, Вінниця),
кафедра політології та державного управління, 
аспірант,
politicalbigshot@gmail.com

АНОТАЦІЯ
З 2016 року в Україні на законодавчому рівні запроваджується бюджетне фінансування політичних

партій та обмеження щодо розміру внесків на підтримку партій з боку фізичних та юридичних осіб.
Враховуючи неготовність українського суспільства до фінансування політичних партій за рахунок дер-
жавного бюджету і разом з тим важливість цього кроку як складової антикорупційної та євроінтег-
раційної політики, є важливим проведення якісного дослідження. Тому головною проблемою, над
вирішенням якої працював автор, є встановлення  та роз’яснення взаємозв’язку між державним фінан-
суванням політичних партій та зменшенням рівня політичної корупції в країні. А також вивчення всіх
переваг та позитивних наслідків від упровадження таких антикорупційних заходів, внаслідок яких від-
будеться посилення фінансової прозорості та звітності діяльності політиків.

Ключові слова: політична партія, державне фінансування, політична корупція, передвиборча агі-
таційна діяльність, лобіювання бізнесових інтересів. 
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OF POLITICAL PARTIES
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SUMMARY
From 2016 in Ukraine there have been implementing the public funding of political parties and limits for contribu-

tions by individuals and legal entities at the legislative level. Taking into consideration that Ukrainian society is not
ready for the public funding of political parties and at the same time, the importance of this stage as a part of the Eu-
ropean integration and anti-corruption policy, there is a need in carrying out the well-grounded research. Therefore,
the main problem, which the author was working on, was the establishing and explaining the connection between the
public funding of political parties and decreasing the level of political corruption in the country. Besides, the author
focused on the investigation of all advantages and positive effects from the implementation of anti-corruption measures,
the results of which will enhance financial transparency and accountability of politicians.

Key words: political parties, public funding, political corruption, election campaign, business lobbying.

Активне запровадження державного фінансування політичних партій у світі та країнах Європи роз-
починається з середини 50-х років. Перш за все, підтримка такого роду з боку держави впроваджується
для розвитку головного інституту, який відіграє вагому роль у здійсненні та формуванні державної вла -
ди – політичних партій. Від запровадження бюджетного фінансування та контролю за ним очікується
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зменшення процесу лобіювання бізнесових інтересів, зменшення політичної корупції, підвищення
прозорості діяльності партій, створення умов для більш рівної передвиборчої боротьби.

З 2016 року в Україні на законодавчому рівні запроваджується бюджетне фінансування політичних пар-
тій та обмеження щодо розміру внесків на підтримку партій з боку фізичних та юридичних осіб. Врахо-
вуючи значущість таких заходів з боку держави та відсутність попереднього досвіду реалізації фінансової
підтримки політичних партій такого роду в Україні, проведення цього дослідження є надзвичайно важ-
ливим для встановлення можливих ризиків та як позитивних, так і негативних наслідків. Крім того, ви-
вчення оновленого законодавства в цій сфері є мало дослідженою темою, яка потребує детального аналізу.

Метою статті є вивчення можливих наслідків від запровадження державного фінансування по-
літичних партій в Україні. 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:
– вивчити антикорупційні складові чинного законодавства України щодо державного фінансу-

вання політичних партій;
– проаналізувати механізм відповідальності, який запроваджується.
Політичні партії завжди були одним із головних предметів дослідження у політичній науці, ос-

кільки саме партії як об’єднання активних громадян слугують посередником між населенням та ор-
ганами державної влади в демократичних країнах. Для України як країни, яка все ще є країною
перехідного типу, важливо сприяти розвитку одного з головних політичних інститутів – політичним
партіям, їхньому розвитку не у кількісному, а в якісному вимірі. 

Незважаючи на те, що політичні партії є неприбутковими організаціями, їх створення та активне
функціонування вимагає значних витрат. Відтак, партії в українських умовах перебувають у постійних
пошуках фінансового забезпечення своєї діяльності, особливо в передвиборчий період, такими до-
норами зазвичай виступають зацікавлені олігархи. Наслідки такого фінансування є досить логічними.
Зрозуміло, що партія після приходу до влади працює на того, хто оплачував і оплачує її діяльність.

Верховна Рада України 8 жовтня 2015 р. ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» [1]. В першу чергу закон було
прийнято, щоб створити умови для початку державного фінансування політичних партій, наслідком
чого стане зміна пріоритетів у їхній роботі. Вони працюватимуть для виборців і за рахунок виборців. 

Закон був розроблений на основі правової бази інших країн та вимог і рекомендацій міжнародних
організацій (Венеціанської комісії, GRECO).  Перш за все вимог GRECO (Група держав проти ко-
рупції – орган  Ради Європи з антикорупційного моніторингу), виконання яких, в тому числі, є умо-
вою отримання безвізового режиму для України. 

Україна приєдналася до Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 1 січня 2006 року.
Тим самим держава надала згоду проходити оцінку з боку GRECO щодо імплементації в національне
законодавство положень Кримінальної та Цивільної конвенцій Ради Європи проти корупції, Ке-
рівних принципів боротьби з корупцією Ради Європи, прийнятих у рамках виконання Програми
дій проти корупції, схваленої Радою Європи [4].

У світовій практиці існує кілька видів державного фінансування політичних партій. По-перше,
пряме або непряме. По-друге, фінансування статутної або агітаційної передвиборчої діяльності.

При прямому держфінансуванні допомога надається у грошовій формі. В межах прямого фінан-
сування існують два провідні підходи до надання фінансової допомоги політичним партіям. Фінан-
сова допомога з боку держави може надаватись політичним партіям щорічно на регулярній основі
для підтримки повсякденної або статутної діяльності партії. Інший напрям прямого державного
фінансування стосується відшкодування витрат партій під час проведення виборчої кампанії [2].

В Україні запроваджуються два варіанти прямого фінансування статутної та передвиборчої ді-
яльності партій. Розглянемо їх детальніше.

З 1 липня 2016 р. розпочинається бюджетне фінансування усіх партій, які представлені в парла-
менті, тобто тих, що подолали 5% бар’єр, за умов дотримання вимог щодо фінансової звітності по-
літичних партій, таке фінансування триватиме до наступних парламентських виборів [1].

Після наступних виборів до Верховної Ради ввійде в дію положення про фінансування статутної
діяльності усіх політичних партій, які набрали не менше  2% голосів виборців. Крім того, партія ма-
тиме право на відшкодування витрат, пов’язаних з фінансуванням своєї передвиборної агітації на
виборах народних депутатів України, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних
депутатів України така партія взяла участь у розподілі депутатських мандатів [1].

Схожі визначення партій, які мають можливість отримувати кошти з державного бюджету, є досить
поширеними у світі, оскільки грошова допомога надходить саме тим партіям, яких обирають виборці.
При цьому громадяни, які мають право голосу, повинні розуміти, що саме вони, голосуючи, визначають
не тільки партії, які потраплять до парламенту, але й партії, які фінансуватимуться за рахунок платників
податків. А для партій – це можливість реалізовувати свою діяльність, зменшивши матеріальну залеж-
ність від фізичних та юридичних осіб, бізнесових інтересів. Хоча є ризики, що це зменшить зацікавле-
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ність партії у пошуку звичайних членських внесків чи пожертв, та, враховуючи доходи наших громадян,
в Україні і зараз не є популярною практика фінансування політичних партій звичайними виборцями.

Згідно з оновленим законодавством України, крім бюджетного фінансування статутної діяль-
ності, політична партія матиме право на відшкодування витрат, пов’язаних з фінансуванням своєї
передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, якщо на останніх чергових або по-
зачергових виборах народних депутатів України така партія взяла участь у розподілі депутатських
мандатів [1]. Це положення вступить у силу після наступних парламентських виборів. Відповідно
до закону, це поки що єдине ґрунтовне положення, яке стосується фінансування агітаційної діяль-
ності і належить до прямого державного фінансування. 

Щодо можливих негативних наслідків держаного фінансування як статутної, так і передвиборчої
діяльності політичних партій, то одним із таких є підтримка та укорінення великих партій, які по-
передньо вже отримували місця в парламенті.  Для запровадження рівності і підтримки усіх партій,
що беруть участь у виборах, можна використати досвід Румунії. Усі політичні партії Румунії, які бе-
руть участь у виборчих кампаніях, отримують державну субвенцію. Політичні партії, які не здолали
електоральний поріг, повинні повернути отриману субвенцію впродовж двох місяців після публі-
кації результатів виборів в урядовому виданні Monitorul Oficial [3].

Висновки.  Законодавство України щодо впровадження державного фінансування політичних партій
та контролю за надходженнями і витратами з їх бюджету відповідає більшості стандартів, знаних у за-
конодавстві країн Європи, та рекомендаціям GRECO. Та разом з тим воно потребує доопрацювання
у положеннях про фінансування передвиборчої агітаційної діяльності. Також отримання очікуваних
позитивних наслідків від нововведень залежить у першу чергу від детально розробленого та впровад-
женого механізму відповідальності і ефективної роботи контролюючих органів,  яких поки що немає.

При повній імплементації ЗУ від 8 жовтня 2015 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» очікуються позитивні наслідки у
сфері боротьби з політичною корупцією. А саме:

значне зменшення залежності політичних партій від олігархічних груп;
зменшення процесу лобіювання бізнесових інтересів;
створення умов для громадськості отримувати вільний доступ до звітів політичних партій, щодо

надходжень та видатків з їхнього бюджету;
підвищення прозорості та контролю за фінансовою діяльністю політиків та партій;
створення умов для більш рівної передвиборчої боротьби;
підвищення рівня відповідальності та посилення покарань за недотримання законодавства.
Серед недоліків ухваленого законодавства є недопрацювання щодо державного фінансування та

регулювання агітаційної передвиборчої діяльності політичних сил та, можливо, збільшення пока-
рань за порушення законодавства.  

Крім того, аналізуючи проблематику цього дослідження, було зроблено висновки, що, як і в біль-
шості суспільних сфер, наявність якісної правої бази ще не є умовою для успіху. Так, не в усіх країнах
за наявності законодавства щодо бюджетного фінансування політичних партій ризики політичної
корупції зведені до мінімуму. Оскільки часто в державі не вистачає політичної волі та (або) фінан-
сових можливостей для реалізації законодавства.
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АНОТАЦІЯ
Система політичних наук загалом поділяється на такі групи наук: теоретичні (теорія та історія по-

літичної думки, теорія та історія держави і права, політична філософія, політична історія, політична
ідеологія і т. ін.), праксеологічні (політичний менеджмент, політичний маркетинг, інформаційно-кому-
нікаційний менеджмент) і теоретико-пракселогічні (політична психологія, політична соціологія, політичні
комунікації, політична антропологія, політична культура, етно-державознавство і т. ін.).

Політичний менеджмент і маркетинг розглядаються в цій статті як науки, що регулюють полі-
тичний ринок. Види політичного менеджменту: менеджмент виборчої кампанії, урядовий менеджмент,
менеджмент політичної кампанії. Види політичного маркетингу: дослідження громадської думки, ви-
борча інженерія, політичне рекламування та іміджелогія. Особливе значення має система політичної
комунікації. Види політичної комунікації: через мас-медіа, організації, неформальні контакти.

Ключові слова: влада, політичний ринок, політична праксеологія, політичний менеджмент, по-
літичний маркетинг, політична комунікація, методологія, метод.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES 
OF POLITICAL PRAXEOLOGY

Bebyk, Valeriy,
Doctor of Political Science, Professor,
Ukrainian Political Science Association,
President, 
v.bebyk.cathedra@ukr.net

SUMMARY
System of Political Science is divided into three major groups sciences: theoretical (theory and history of political

thought, theory and history of law, political philosophy, political history, political ideology, and so on. Al.), Pra-
xeological (political management, political marketing, information -komunikatsiynyy management) and theore-
tical prakselohichni (political psychology, political sociology, political communication, political anthropology,
political culture, ethnic gosudarstvovedenie and so on. al.).

Political management and marketing are considered as the sciences that governs the political market. Types
of political marketing: public opinion research, electoral engineering, political advertising and image study. Types
of political mamagenent: campaign management, government management, management of political campaign.
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Of particular importance is the system of political communication. Types of political communication: through
the media, organizations, informal contacts.

Key words: government, political market, political praxeology, political management, political marketing,
political communication, methodology, method.

Історія становлення системи політичних наук протягом свого формування як наукової галузі ха-
рактеризувалося тривалим періодом конвергенції теоретичних і практичних напрямів, які, зрештою,
злилися в достатньо цілісну світоглядно-методологічну наукову систему [1; 3]. 

На нашу думку, з точки зору базових засад методології і методики наукового дослідження система
політичних наук пройшла такі (достатньо умовні і взаємно переплетені) етапи свого розвитку:

1) філософсько-інституціональний;
2) біхевіористично-поведінський;
3) ринково-комунікаційний.
Як добре відомо, перші кафедри політичних наук виникли на юридичних та філософських фа-

культетах провідних університетів Європи і США, що й визначило відповідні теоретико-методоло-
гічні і науково-методичні підходи та інструментарії в дослідженні політичної сфери суспільства [1]. 

Відповідно до «місця адміністративного сидіння» перші дослідники політичної сфери суспільства
вивчали переважно феномен політичної влади і політичні процеси (з філософської точки зору) та
політичні структури (з юридичної точки зору). 

Проте цього було явно замало для системного розуміння політичних процесів і явищ, оскільки вказані
вище теоретико-методологічні і науково-методичні підходи не включали до предмета дослідження системи
політичних наук такі важливі суб’єкти політичної діяльності, як «людина», «соціальна група» і т.ін. 

Відтак, залучення до теоретико-методологічного та науково-методичного інструментарію сис-
теми політичних наук відповідних методологій і методів біхевіористичного напряму, широко вжи-
ваного в психології і соціології, значно збагатило дослідницький арсенал політичних наук.

Але й залучення арсеналу методологій і методів наукового дослідження зі сфери пихології і со-
ціології не вирішило всіх теоретичних і практичних проблем системи політичних наук, оскільки іг-
норування принципів і особливостей функціонування політичного ринку (як ринку влади) і методів
управління соціальними групами (великими, середніми, малими) не давало повноти розуміння
того, що відбувається у функціонуванні політичної сфери суспільства.

Водночас запозичення на сучасному етапі розвитку системи політичних наук методологічного і мето-
дичного інструментарію ринково-економічних (менеджменту і маркетингу) та інформаційно-комуніка-
ційних наук (соціальних комунікацій) дозволило замкнути науково-дослідницьке коло в один системний
ряд і вибудувати достатньо струнку методологічну і методичну матрицю системи політичних наук.

Як наслідок, комплексні дослідження політичної сфери суспільства почали проводити на основі
використання методологій і методів, поширених у системах філософських, юридичних, психоло-
гічних і соціологічних наук, менеджменту, маркетингу і соціальних комунікацій 

Таким чином, наприкінці ХХ — початку ХХІ століть було виокремлено такі основні теоретико-
методологічні підходи в системі політичних наук [3]: 

1) інституціональна методологія; 
2) біхевіорістична методологія; 
3) системна методологія; 
4) методологія раціонального вибору; 
5) дискурсна методологія.
1. Інституціональна методологія – характеризується  застосуванням формально-правового аналізу

встановленої «системи координат» та протікання в середині неї політичних процесів. В рамках цього
методологічного підходу, який був запозичений з правових наук, можна викоремити такі напрями:

– конституційні дослідження (на основі традиційного, правового аналізу політичних інститутів,
останнім часом намагаються аналізувати ці інститути в динаміці);

– державне управління (здійснюється вивчення управлінських функцій  державних і самовряд-
них структур);

– новий інституціоналізм (прагне доповнити компаративістське вивчення політики адміністра-
тивної поведінки дослідженнями структур).

2. Біхевіористична методологія – дає змогу здійснювати аналіз не стільки держави, скільки влади
і політичних процесів шляхом спостереження за соціально-психологічною поведінкою та комуні-
кацією індивідів у формальних та неформальних  групах. В межах цього методологічного підходу
сформувалися такі напрями аналізу:

– статистичні дослідження;
– анкетні дослідження і опитування громадської думки;
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– лабораторні експерименти;
– застосування теорії ігор у процедурах ухвалення політичних рішень.

Серед провідних методів біхевіористичного підходу використовують:
– контент-аналіз (дозволяє робити кількісний аналіз змісту оприлюднених текстів);
– фактор-аналіз (узагальнює, зводить безліч емпіричних даних до основних, які визначають ба-

зові характеристики суб’єктів політики);
– порівняльний аналіз (встановлює закономірності у різних типах політичних систем);
– когнітивний карт-матричний аналіз (дозволяє дослідити, проаналізувати і спрогнозувати ти-

пові реакції лідерів та інших суб’єктів політики на певні ситуації);
– психоісторичний метод (досліджується політико-психологічна поведінка суб’єктів політики

протягом певного історичного періоду);
– психобіографічний метод (сприяє вивченню та аналізу психологічних характеристик суб’єкта

політики на основі дослідження біографічних даних індивіда та його оточення на певних етапах
його життя) та ін.   

3. Системна методологія була запозичена із соціології і спрямована на  комплексне, системне  ви-
вчення  структури політичної сфери суспільства з подальшим аналізом функцій його складових
елементів. В рамках системного аналізу виокремлюють: структурний, функціональний і структурно-
функціональний види політичного аналізу.

Наприклад, прибічники  структурно-функціонального підходу, окрім дослідження політичної
системи з точки зору її цілісності, взаємопов’язаності (комунікаційних зв’язків) та функціональності
(Д. Істон),   вивчали і аналізували  проблеми політичного рекрутування, політичної соціалізації, об’єд-
нання за інтересами, ухвалення політичних рішень та їх виконання  (Г. Алмонд та Дж. Б. Пауел).

4. Методологія раціонального вибору має за  предмет аналізу модель політичних комунікацій,
в центрі якої знаходиться людина  як незалежний актор. Прибічники цієї теорії намагаються ана-
лізувати політичну поведінку  суб’єктів політики на основі їхніх базових цінностей та настанов.

Методологічне коріння теорії раціонального вибору знаходиться на перетині економії і психо-
логії  (себто в царині економічної психології), а метою такого запозичення було намагання подолати
недоліки інституціоналізму, біхевіоризму і структурно-функціонального аналізу.

В рамках теорії раціонального вибору виокремлюють концепції політичного аналізу на основі:
– теорії суспільного вибору (виходить з того, що в групі індивід поводить себе егоїстично і не

буде докладати особливих зусиль для досягнення загальних цілей);
– теорії ігор (розглядає політичну боротьбу за виграш як гру з нульовою чи ненульовою сумою).
5.  Дискурсна методологія (походить від латинського слова «discursus» — «міркування») полягає

в аналізі соціально-комунікаційних явищ, з одного боку,   через призму міжперсонального діалогу
(як «мовної події»), а з іншого боку, через соціальний діалог (що здійснюється через суспільні ін-
ститути між індивідами, групами, власне соціальними інститутами тощо).

Для того, щоб фрагмент дійсності став дискурсом, потрібно: щоб він складався із певних елементів-
знаків, вони були пов»язані між собою і утворювали повідомлення від комунікатора – реципієнту.

Представники дискурсного підходу (П. Ласлет, Т. ван Дейк)  наголошують на існуванні  дис-
курса-рамки («мови»,  «ідеології») та дискурса-твору зі своїм сюжетом (дискурс певних парламент-
ських чи президентських виборів). У першому випадку використовуються  методи семіотичного
аналізу, а в другому – риторики, літературознавства і політичної герменевтики. 

Одним із напрямів політичного дискурсу є постмодерністський підхід, який полягає, на думку
його представників,  в необхідності пошуків змісту виключно в політичній мові, яка є механізмом
віддзеркалення політики у політичній свідомості, ігноруючи політичну реальність. 

Еволюція методології і методики наукових досліджень дала підстави для структрування  системи
політичних наук, включивши до неї такі групи наук:

– теоретичні (теорія та історія політичної думки, теорія та історія держави і права, політична фі-
лософія, політична історія, політична ідеологія, політична культура і т. ін.); 

– праксеологічні (політичний менеджмент, політичний маркетинг, інформаційно-комунікацій-
ний менеджмент); 

– теоретико-пракселогічні (політична психологія, політична соціологія, політичні комунікації, полі-
тична антропологія, політична культура, етно-державознавство і т. ін.), які поєднують у собі теоре-
тичні і практичні засади дослідження, проектування і регулювання політичної сфери суспільства.

Окремо розглянемо теоретико-методологічні та науково-методичні засади формування прак-
сеологічної групи системи політичних наук, до якої входять політичний менеджмент, політичний
маркетинг та інформаційно-комунікаційний менеджмент.

Відповідно до згаданих вище теоретико-методологічних та науково-методичних підходів можна
зробити висновки, що політичний менеджмент — це система управління політичною сферою сус-
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пільства на основі використання форм, методів і технологій правового менеджменту, політичного
маркетингу та політичної психології. Відповідно йдеться про адміністративно-правові, ринкові та
соціально-психологічні підходи в управлінні політичною сферою. 

Загалом, політичний менеджмент розглядається як: 
– політологічне вчення (досліджує проблеми управління суспільством); 
– галузь політичної праксеології (розробляє і впроваджує в політичне життя конкретні політичні

рішення).
Політичний менеджмент передбачає безпосередній роз гляд, ухвалення та втілення в практичне

життя політичних рішень спеціалізованою групою людей (політична, правляча еліта), яка домага-
ється необхідної поведін ки інших членів суспільства за допомогою соціотехніки управління (право-
вих норм, умовлянь і маніпулювання). 

Окрім санкцій за порушення суб’єктом або об’єктом по лі тики правових норм (законів, указів,
постанов, декретів), керівна група може використовувати також засоби заохочення.

До санкцій належать такі засоби переслідування, як звіль нення з роботи, заборона на професії,
обмеження певних прав (поїздки за кордон, публікування своїх праць тощо), пресінг у мас-медіа,
судове та адміністративне переслідування, блокування бізнесу і т.ін. У тоталітарних суспільствах –
аж до фізичної розправи і вбивства.

Серед засобів заохочення можна назвати доступ до мате ріальних благ і послуг (квартир, прибут-
кових посад, спецмагазинів та інших пільг, сприяння бізнесу), популяризацію в мас-медіа, друку-
вання праць і т. ін.

Всі ці види впливу на людей застосовуються для роз’єднання суспільних груп, які не поділяють до-
мінуючих у суспільстві норм поведінки, моральних цін нос тей, оцінок суспільно-політичної ситуації.

Техніка умовлянь, яка здійснюється у разі потреби переконати людей у необхідності того чи ін-
шого політичного вибору, передбачає залучення раціональної та нераціональної аргументації (ста-
тистичні дані, факти, прагматичні аргументи, результати соціологічних і соціопсихологічних
досліджень, логічно пов’язані між собою та аргументами, якими оперують маніпулятори).

Під час використання техніки нераціональної аргументації зацікавлені особи покладаються не
на істинність аргументів, а на особистісні якості людей (авторитетів, думки більшості громадян),
котрі поділяють аналогічні думки та емоційної аргументації, звертаючись до стереотипів, націо-
нальних інтересів, висміювання, залякування і т. ін.

Маніпулювання суспільною свідомістю використовують у разі потреби впливу суб’єкти або
об’єкти політики, які не повинні знати про справжні наміри політичної (правлячої) еліти.

Засоби маніпулювання поділяють на:
– мовні (передбачають використання певних штампів, термінів, ідеологічних і політичних кліше); 
– немовні (маніпулювання інформацією: блокування «не вигідної» інформації, затримання її або

викладення у сприятливому для себе контексті);
– пасивні (використовують фрагментарність інформації, яка унеможливлює об’єк тивну оцінку

подій у повному обсязі);
– активні (насаджування стереотипів, «правильних» норм і цінностей).
Виокремлюють такі види політичного менеджменту:
– менеджмент виборчої кампанії; 
– менеджмент правлячої (або уря дової) команди; 
– менеджмент політичної кампанії (масової, групової чи індивідуальної).
Політичний менеджмент розглядається в контексті реалізації управлінських функцій, характер-

них для класичного менеджменту: планування, орга ні зація, мотивація і контроль.
Планування — формулювання необхідного та вірогідного розвитку об’єкта політичного управ -

лін ня, його цілей та шляхів їх досягнення.
Організація — визначення структури та ієрархії об’єкта політичного управління, конкретні зав -

дання, повноваження та відповідальність виконавців.
Мотивація — створення матеріальних і моральних стимулів для людей заради забезпечення ви-

конання ними процесу політичного менеджменту.
Контроль — перевірка виконання визначених планів, відповідності їх структурі організації, від-

повідності структури — цілям організації і т. ін. 
Ефективність політичного менеджменту залежить від якості отримуваної урядовими структурами

інформації, адекватності моделі ухвалення рішень потребам суспільства, наявності відповідних ре-
сурсів влади, рівня кваліфікації політичних кадрів та існування зворотного зв’язку про виконання
раніше ухвалених рішень.

Відповідно політичний маркетинг розглядається з точки зору дослідження політичного ринку як
ринку політичної влади, що тлумачиться як особливий вид суспільних відносин, котрий полягає

Валерій Бебик. Теоретико-методологічні засади політичної праксеології



у спроможності суб’єктів влади нав’язувати свою волю, спрямовувати, регулювати і контролювати
поведінку та діяльність людей за допомогою адміністративно-правових, соціальних і психічних за-
собів впливу. При цьому виокремлюють владу економічну, політичну, державну, інформаційну,
сі мей ну та ін. 

Наприклад, політична влада розглядається як спроможність певного  суб’єкта політики (стану,
групи, індивіда) реалізовувати свою волю в політиці й правових нормах. Основним видом політич-
ної влади є державна влада, а безпосередніми суб’єктами політичної влади є політичні інститути та
їх органи, які реалізують процес керування різними сферами суспільного життя, мають засоби влади
(координація, примус, контроль, насильство, репресії), обирають цілі й способи їх використання.

Зокрема,  інформаційна влада може розглядатися як здатність суб’єктів інформаційно-комуніка-
ційної діяльності інтегрувати громадську думку, підкоряти волю і опосередковано спрямовувати
суспільну діяльність людей за допомогою системи суспільних інститутів (державних і недержавних),
суспільних технологій (влади та маніпуляції), мас-медіа і лідерів громадської думки.

Відповідно до поняття політичної влади, яка розподіляється між суб’єктами політики на полі-
тичному ринку, ми пропонуємо розглядати політичний маркетинг як сукупність форм, методів і тех-
нологій дослідження, проектування та впровадження у суспільно-політичну практику певних
процедур регулювання політичного ринку, а також настанов суспільної свідомості з метою завою-
вання та утримання конт ролю за ринком влади.

Під регулюванням політичного ринку (політико-правовими методами) розуміють вибір норм
представництва та процедур обрання законодавчих, виконавчих і судових органів влади.

А під регулюванням суспільної свідомості (соціально-психологічними методами) розуміють до-
слідження настанов суспільної свідомості з метою «упаковки» й «продажу» таких характеристик
суб’єктів політики, які різні соці альні групи населення готові «купити» за певну соціальну ціну.

Урахувавши ці специфічні особливості політичної діяльно сті в таких суспільствах, назвемо такі
функції полі тич ного маркетингу:

– Формування інформаційного банку (даних статистики та звітності, результати досліджень у га -
лузі економіки, політики, психології, демографії).

– Розроблення методів аналізу та обробки даних інформа цій ного банку, виокремлення показ-
ників, що найповніше характеризують об’єкти та суб’єкти політики.

– Оцінювання й аналізування умов політичного ринку, маркетингового мікросередовища (су-
купність сил, які діють під конт ролем партії, соціальної групи, лі дера) та макросередовища
(економічні, соціальні, політичні, психологічні, демографічні чинники).

– Аналізування ринкових можливостей тих чи інших пар тій, суспільних інституцій, ідей, особистостей.
– Розроблення оцінних і прогнозних моделей політичного попиту, життєвого циклу об’єктів

і суб’єктів політики (пар тій, програм, ідей, лідерів) і політичної поведінки останніх.
– Аналізування ефективності політичного маркетингу, ко ри гування обраних форм і методів по-

літичної діяльності і т. ін.
Виходячи з типології політичних об’єктів і суб’єктів вирізняють політичний маркетинг особис-

тостей, суспільних організацій (державних і недержавних) та ідеологій (ідей, програм, концепцій,
доктрин).

Виокремлюють такі види політичного маркетингу: 
– дослідження політичного ринку (вивчення даних статистики та громадської думки); 
– виборча інженерія (розробка та впровадження процедур формування органів влади);
– політичне рекламування та іміджелогія (розробка та «просування» політичних іміджів).
Дослідження політичного ринку передбачає вивчення та аналі зу вання політичної культури сус-

пільства, рівня розвитку пар тій но-полі тичних структур, банку політичних лідерів (тобто полі тичної
та правлячої еліти) і настанов суспільної сві домості.

Якщо перші три чинники досліджуються традиційними мето дами політичного аналізу, то сте-
реотипи суспільної свідомості — через вивчення громадської думки.

Вивчати громадську думку можна через такі канали надходження інформації: опосередковані (до-
кументи та повідомлення мас-медіа), пря мі (особисті контакти з громадянами) та спеціалізовані
канали (соціологічні та соціопсихологічні дослідження).

Виборча ін женерія — пристосування виборчих процедур (формування органів влади) до реалізації
інтересів правлячої і політичної еліти щодо завоювання та збереження влади в державі (області,
місті, селі) чи суб’єкті політичної діяльності (партії, суспільній організації, конфесії).

Виокремлюють такі методи виборчої інжене рії: 
– встановлення вигідних правлячим колам виборчих процедур;
– встановлення кваліфікаційного бар’єру для партій/блоків;
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– встановлення майнового цензу для кандидатів або партій/блоків;
– стимулювання та переміщення виборців з одних виборчих ок ругів до інших;
– маніпулювання кордонами виборчих округів;
– вибір відповідного часу для проведення виборів;
– добір лояльного до правлячої еліти складу виборчих ко місій;
– відмова в реєстрації певним кандидатам і політичним партіям.
Політичне рекламування та іміджелогія вивчають проблеми формування й створення в суспільній

свідомості образів суспільних інститутів (держави, політичних партій, органі зацій, установ) та ок-
ремих політичних лідерів, розробляють сукуп ність прийомів, технологій і засобів формування в сус -
піль ній сві домості відповідних образів реальних суб’єктів політики.

Виокремлюють такі етапи полі тичного рекламування та іміджелогії:
– Вивчення ідеологічних і соціопсихологічних настанов гро    мадян щодо іміджу «ідеального» по-

літичного діяча, організації, програми.
– Дослідження характеристик іміджу реального суб’єкта політики.
– Створення («упаковка») іміджу кандидата, який можуть «купити» виборці завдяки проведенню

рекламної кампанії.
– Розроблення форм, методів і засобів політичної реклами, базуючись на обраному іміджі.
– Реалізація («продаж») створеного іміджу через засоби масової інформації.
Політичні консультанти, зокрема, у своїй роботі використовують методи «контрольної групи»

та «зосередження», які дозволяють отримати інформацію про основні проблеми виборців, їхню мо-
тивацію та уявлення. 

А психофізіологічні тести (аналіз висоти тону голосу, тест шкіри тощо) дають можливість визна-
чити емоційні відгуки на особистість кандидата та його погляди. Саме емоційні відгуки свідчать
про те, чи має кандидат «ауру комунікації», яка не піддається визначенню, але є визначальною під
час голосування.

Надзвичайно важливе значення для політичного маркетингу має вивчення громадської думки, яке
розглядається як: 

– один із найважливіших аспектів політичної комунікації, який створює умови для ефективного
функціонування політичної системи суспільства (в частині здійснення зв’язків між державою
і громадянським суспільством); 

– вид політичного маркетингу (в частині вивчення політичного ринку);
– етап політичного менеджменту (в частині вивчення особливостей об’єкта та суб’єкта

управління); 
– елемент технології розробки і корегування політичного іміджу суб’єкта політики.
Вивчення громадської думки набуло широкої популярності (починаючи з ХХ ст.) завдяки методо-

логії біхевіоризму та значному розвитку (на основі останньої) таких видів/методів дослідницької тех -
ніки: контент-аналіз, спостереження, статистичний метод, аналіз конкретних випадків, опитування.

Контент-аналіз (походить від англ. content — зміст) поля гає в аналізі змісту політичних та інших
текстів (фрагментів  та ких текстів чи змістовних блоків) і переведенні їх у цифрові дані. За одиницю
аналізу можуть брати один чи кілька парамет рів, згідно з якими аналізуються оцінки певного явища,
події,  суб’єкта політики в розглядуваних текстах. 

Досліджувати можна як один політичний текст, так і кілька текстів — наприклад, кілька виступів
одного й того самого політичного лідера протягом певного періоду часу. Аналогічно можна зробити
певні висновки про еволюцію поглядів цього політика, якщо розглядати його висловлювання, да -
тувати й зазначати місце їх проголошення.

Використовують контент-аналіз і під час вивчення повідомлень різних засобів масової інфор-
мації про одну й ту саму по дію чи людину. Саме так, проаналізувавши численні повідомлення тра-
диційної, радіо- та електронної преси, можна дістати досить об’єктивний зріз громадської думки
з цього приводу.

Слід, проте, звернути увагу й на труднощі, пов’язані з використанням цього методу. Передусім
потрібні підготовлені експерти для отримання первинних оцінок (які до того ж можуть бу ти і є до-
волі суб’єктивними). А це ускладнює  комп’ютеризацію за значеного методу, оскільки комп’ютер
часто не «вловлює» окремих нюансів політичної заяви чи дипломатичної ноти. 

Спостереження полягає у безпосередньому вивченні специфіки об’єктів і суб’єктів політики,
особливостей їхнього політичного життя, політичних структур, політичної діяльності, політичної
культури і політичної свідомості. Виокремлюють зовнішнє і внутрішнє (включене) спостереження.
У першому випадку експерти знаходяться поза межами об’єктів і суб’єктів політики, в останньому –
в середині них, беручи участь у політичному житті досліджуваних об’єктів і суб’єктів політики.
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Статистичний метод дослідження політичної активності має на меті вивчення та аналіз зако-
номірностей у поведінці вибор ців залежно від специфіки виборчих округів, стану суспільної
сві домості громадян і т. ін. Він базується на дослідженні результатів голосування виборців (під час
виборів, референдумів, опитувань) і даних державних статистичних органів.

Аналіз конкретних випадків полягає в отримуванні різними методами інформації про функціо-
нування певних об’єктів і суб’єктів політики в конкретних випадках політичного життя індивіда,
групи, суспільства та інтерпретації вказаної інформації з точки зору громадської думки.

Опитування громадської думки здійснюються шляхом безпосереднього (польового) або опосеред-
кованого (через телефон, телебачення, пресу, пошту, інтернет) анкетування респондентів.

Техніка опитування полягає в тому, що респондентам пропонуються  (письмово або усно) зазда-
легідь розроблені анкети, які складаються із закритих і відкритих запитань. Основну проблему, яку
доводиться розв’язувати під час проведення опитувань громадської думки, становить правильна
побудова  респондентського масиву — вибірки. 

Остання має бути репрезентативною, тобто відповідати структурі населення в цьому  об’єкті до-
слідження (країні, області, місті, районі, селі). Як контрольні параметри вибірки беруть стать, вік,
освіту, соціально-професійний статус опитаних, їхні політичні уподобання (у разі потреби). 

Водночас практика функціонування авторитарних і тоталітарних режимів показала, що особли-
вої ваги в умовах державного тиску на громадян набуває психологічний чинник, коли люди бояться
бути відвертими або зовсім відмовляються від участі в опитуваннях громадської думки. В такому
разі дослідникам потрібно емпіричним шляхом вишукувати певні коефіцієнти поправки до фор-
мально репрезентативної вибірки респондентів.

Нерідко в політичній практиці використовують так екс пертні опитування, коли до групи рес-
пондентів включається не широкий загал (від кількох сотень до кількох тисяч опитаних), а лише
кілька десятків фахівців з проблем політики. За належного добору експертів і відповідного рівня їх-
ньої кваліфікації результати таких опитувань можуть бути дуже корисні в політичній практиці.

Загалом вивчати громадську думку можна через опосередковані, пря мі й спеціалізовані канали на-
дходження інформації.

Опосередковані канали вивчення громадської думки — засоби масової інформації (преса, радіо, те-
лебачення, відео, мережі інтернету), документи засідань органів влади, суспільно-політичних ор-
ганізацій, матеріали державних органів управління статистики, спецслужб, органів внут рішніх
справ, армії та ін.

Прямі канали вивчення громадської думки — особисті контакти працівників органів управління,
політиків із населенням на зборах, мітингах, страйках, прийом громадян, через листування тощо.

Спеціалізовані канали вивчення громадської думки є най надійнішими, оскільки дають змогу отри-
мувати з допомогою соціологічних і соціопсихологічних методів надійну й ре презен тативну (адек-
ватну) інформацію з широкого кола пи тань.

На відміну від опосередкованих каналів (які дають змогу дослідити методом контент-аналізу лише
основні тенденції громадської думки), прямих каналів (які надають інформацію про думки найак-
тивнішої частини населення, яка пише листи, звернення, виступає на мітингах і т. ін.) саме спеціа-
лізовані канали висловлювання громадської думки мають стати науковою базою для проведення
політичного маркетингу та менеджменту.

Крім того, опитування громадської думки можуть бути стратегічними й описовими (допоміжними).
Стратегічні опитування, скажімо, під час проведення виборів, полягають в оцінюванні загаль-

нополітичної си туації, сильних і слабких сторін кандидатів, у визначенні на осно ві со ціальних, де-
мографічних, геополітичних чинників шан сів кандидата в тих чи інших регіонах.

Описові (допоміжні) опитування дають змогу кандидатам та їхнім командам дізнаватися про те,
хто лідирує на певному етапі політичних змагань, які проблеми виборці вважають для себе найваж-
ливішими і т. ін.

Отже, вивчення громадської думки є однією з найважливі ших складових політичного маркетингу
та менеджменту, оскільки без об’єктивної соціа льної інформації про реальний стан справ у суспіль -
стві, ставлення широкого загалу до ключових питань громад ського життя, до окремих суспільних
інститутів (держави взагалі, парламенту, уря ду, політичних партій, окремих лідерів та ін.) неможливо
ухвалювати відповідальні рішення. Маючи таку інформацію, центри влади можуть адекватніше
впливати на стан справ у суспільстві, підвищувати ефективність управлінських рішень, мати зво-
ротний зв’язок з громадськістю про рівень сприй нят тя нею певних законопроектів, постанов, за-
гальнополітичних рі шень.

Надзвичайно важливою категорією для політичного маркетингу є категорія політичної комуні-
кації, яка розглядається як: 
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– процес передавання, переробки та прийняття політичної інформації суб’єктами та об’єктами
політики, здійснюваний під час функціонування політичної сфери суспільства;

– окрема наука в групі наук політичної праксеології.
Процес політичної комунікації відбувається в контексті багатостроннього обміну політичною

інформацією за такими рівнями політико-владної ієрархії:
– по вертикалі (індивід-група-суспільство чи національна влада-регіональна влада-локальна влада);
– по горизонталі (президент-парламент-уряд чи обласна адміністрація – обласна рада) тощо.
Кожна політична система розгортає власну мережу політичної комунікації відповідно до своїх

можливостей. І ця мережа розвивається одночасно із становленням та розвитком політичних струк-
тур суспільства. 

Політична комунікація є специфічним видом політичних від носин і розглядається як невід’ємний
елемент політичної сфери суспільства, частина його політичної свідомості, яка здійснюється такими
способами комунікації: 

– засобами ма сової комунікації;
– суспільними організаціями;
– неформальними контактами. 
У цьому контексті виокремлюють констатуючу (нейтральну) та спонукальну (яка закликає до пев-

них дій) політичну інформацію. Спонукальна інформація, у свою чергу, може бути спря мована на
активізацію («підштовхування» до дій у певному напрямі) і дестабілізацію (руйнування політичних
структур, норм і форм поведінки або діяльності).

Якщо подивитися на політичну інформацію з погляду використовуваних при трансляції остан-
ньої засобів аргументації, то можна виокремити логічне та емоційне переконання.

Логічне переконання орієнтується на раціональну, доказову, наукову аргументацію (не всім, до
речі, доступну в наслідок різного рівня свідомості, культури тощо).

Емоційне переконання покликане впливати на емоційний елемент людської психіки (тут сфера
формуючого впливу, безумовно, є значно ширшою внаслідок фрагментації і несистемності отри-
муваної інформації та відповідного рівня суспільної свідомості). Мета — змінюючи систему цін ніс -
них орієнтацій особистості, примусити її діяти в заданому пропагандистами напрямі.

Політична інформація, що надходить до її споживача, може сприйматися повністю, частково
(після внутрішньої ідейно-політичної, релігійної, етнічної чи індивідуально-психологічної «цен-
зури») або не сприйматися взагалі.

У цьому контексті значну роль відіграє соціокультурна (суспільно-політична, соціально-еконо-
мічна, професійно-фахова чи етнічно-релігійна) група, до якої належить (якщо належить) споживач
інформації.

У цьому зв’язку варто назвати особливості впливу соціокультурної групи на сприйняття полі-
тичної інформації індивідом:

– особистий погляд споживача інформації перебуває під сильним впливом групи, до якої він на-
лежить або прагне належати;

– людина заохочується (або карається) за дотримання (або невиконання) групових стандартів;
– якщо думка оприлюднена в аудиторії, її важче змінити, ніж особистий погляд;
– групові дискусії та рішення сприяють послабленню внут рішнього опору певній думці;
– підтримка навіть однієї людини ослаблює тиск «групового мислення»;
– найортодоксальніші прихильники групи найменш готові до сприйняття інформації, яка супе-

речить її нормам;
– велике значення для успішного засвоєння інформації мають форма й особливості її подання

(довіра до інфор матора, враження від його об’єктивності та правдивості тощо).
Окрім того, варто звернути особливу увагу на адресність по лі тичної інформації, її «упаковку»

відповідно до споживацьких стандартів (ідеологічно-політичних, мовно-культурних, етно-релігій-
них) різних груп населення.

Політична комунікація повинна бути засобом узгодження та координації суспільно-політичних
інтересів на основі повного інформування громадян, поваги до прав і свобод особистості, демо -
кратичної політичної культури та свободи мас-медіа від владних та бізнесових структур (національ-
них та зарубіжних). Це ідеал, якого треба прагнути шляхом постійної та копіткої роботи усім
суб’єктам суспільного життя. 

Наостанку зауважимо, що політичний маркетинг може бути ефективним у процесі регулювання
політичного ринку лише за умов одночасного використання методів політичного менеджменту та
інформаційно-комунікаційного менеджменту, які всі разом і складають систему політичної прак-
сеології.

Валерій Бебик. Теоретико-методологічні засади політичної праксеології
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АНОТАЦІЯ
У статті подане визначення соціального контролю і громадського моніторингу. Відокремлено і обґрунтовано

співвідношення понять соціального контролю і суспільного контролю. Визначено характеристики держави, які
є передумовою існування і реалізації громадського моніторингу як особливого прояву соціального контролю.
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SUMMARY
In the article the definitions of the social control and public monitoring are given. The concepts of social control

and public control are delineated. The characteristics of the state which are conditions for the existence of the
public monitoring as specific manifestation of social control are given.

Key words: social control, public control, public monitoring, democracy, civil society, state.

Сьогодні вже аксіомою є необхідність розвитку громадянського суспільства як для політико-пра-
вового, так і для соціально-економічного зростання України. 

При цьому особливу актуальність набуває питання підсилення контролю з боку громадськості
за діями влади.

На часі швидкі зміни у всіх гілках влади, прошарках суспільства, якi мають за кiнцеву мету поза-
бавленная вiд імітаційнoi демократії. Громадяни сьогоднi виказують непереборне прагнення залу-
чатися до вирішення загальнодержавних питань, контролювання стану виконання передвиборчих
зобов’язань тощо. Відповідно, це змушує громадян активно відстоювати та захищати свої права,
цінності, інтереси в сучасних надскладних умовах. Система громадського монiторингу, за вiдповiд-
них умов піднесення соцiальноi активності населення й розвитку громадського самоврядування,
забезпечуватиме, крім іншого, дотримання соціальних норм, виконання чинних законодавчих
актiв, вiдстоювання національних інтересів тощо.

У нашiй краiнi, на вiдмiну вiд країн, що мають багаторiчний досвiд здійснення громадського мо-
нiторингу, ця система перебуває на стадiї формування й апробацiї. 

Дмитро Арабаджиєв. Громадський моніторинг як форма реалізації соціального контролю

© Д. Арабаджиєв, 2016



Позитивною тенденцiєю є те, що поняття «громадський контроль», «соцiальний контроль» i «гро-
мадський моніторинг» стрімко поширюються в суспільно політичному дискурсі. Крiм того, сьогоднi
можна констатувати наявнiсть суттєвого впливу громадськості на суспiльно-полiтичну ситуацiю.

На сьогоднi ми маємо достатньо потужний i волонтерський, i благодійницький, i добровольчий
рухи, що переконливо свiдчить про зростання громадянськоi свiдомостi.

Метою цієї статті є аналіз понять «соціальний контроль», «громадський моніторинг»; розкриття
сутності і співвідношення понять «соціальний контроль», «громадський контроль» і «громадський
моніторинг».

Термін «контроль» використовується в різних науках і практиках, залежно від сфери викорис-
тання, отримуючи те або інше наповнення. Cаме ця різноманітність сфер його застосування зумо-
вила його неоднозначність. 

У найзагальнішому вигляді спектр його значень виражає все те, що пов’язане із перевіркою,
спостереженням, відслідковуванням, фіксацією тощо. Крім того, контроль завжди передбачає на-
явність влади у суб’єкта контролю. 

Питання контролю традиційно супроводжують дослідження проблем соціального управління,
законності та правопорядку. Складається враження, що таке інтенсивне звернення до поняття кон-
тролю може служити підставою для визнання майже абсолютної вивченості даного явища. Проте
в контексті взаємовідносин громадянського суспільства з державою обсяг досліджуваного поняття,
сутність, форми, принципи і методи контролю є не настільки очевидними, перш за все тому, що
контроль так чи інакше пов’язується з відносинами «влада-підпорядкування» як атрибутом одного
з учасників цих відносин – суб’єкта влади. Якщо така постановка питання обґрунтована при засто-
суванні до контролю, здійснюваного державою як пануючим суб’єктом щодо до суспільства, то
в зво ротному варіанті доводиться стикатися з певними труднощами.

Останні пов’язані насамперед з тим, що основна увага дослідників у загальному погляді на здійснення
контролю в державі приділяється саме державному контролю і нагляду як його формі. При цьому суспіль-
ство розглядається лише як об’єкт контролю. Проте вимогою сьогодення є побудова активного, впливо-
вого і розвиненого громадянського суспільства, яке виступає запорукою демократичної держави; відіграє
ключову роль у впровадженні нагальних суспільних змін, в управлінні державними справами, вирішенні
питань місцевого значення, розробці і реалізації ефективної державної політики у різних сферах.

Що стосується соціального контролю, то найбільш поширеним у літературі є соціально-психо-
логічний погляд на це явище, адже термін «соціальний контроль» був уведений у науковий обіг
французьким соціологом Г. Тардом, який спочатку розглядав його як засіб повернення злочинця
до громадської діяльності. Надалі, розширивши обсяг поняття, Г.Тард став розуміти «соціальний
контроль» як один з факторів соціалізації особистості.

Проблему соціального контролю згодом розробляли незалежно один від одного американські
соціологи Росс і Парк. Вони розуміли під «соціальним контролем» способи впливу суспільства на
ті чи інші соціальні суб’єкти з метою регулювання їх поведінки та приведення її у відповідність до
загальноприйнятих у цій спільноті нормами [1].

Т. Лоусон, Д. Геррод визначають соціальний контроль як процес, за допомогою якого суспільство на-
магається забезпечити конформність щодо домінуючих у цьому суспільстві цінностей і норм [2, с. 441].

Чимало прихильників має й точка зору на поняття соціального контролю, запропоноване
О.І. Сушинським : соціальний контроль – це родове поняття для інших форм та різновидів кон-
тролю [3, с. 31]. На його думку, розрізняють такі форми соціального контролю:

– субсидіарна форма контролю. Ця форма контролю здійснюється інституціями, яким делего-
вано владні повноваження;

– юснатуралістична фома контролю. Означена форма контролю, на думку автора, здійснюється
громадянами, ЗМІ, асоціативними організаціями [4, с. 32].  

Загалом, соціальний контроль з погляду соціальних наук – це контроль, що передбачає ціле -
спрямований вплив суспільства на своїх членів або соціальні групи з метою забезпечення дотри-
мання встановлених норм і цілісності соціальної системи.

Питання в цьому контексті викликає паралельне використання понять «суспільний контроль»
і «соціальний контроль». 

Достатньо обгрунтованою вбачається думка науковців щодо розрізнення цих понять, подана
в підручнику «Соціологія» під загальною редакцією В.Андрущенка та М.Горлача: «У широкому ро-
зумінні соціальне означає все те, що стосується суспільства взагалі на відміну від природи і є сино-
німом суспільного. У вузькому розумінні соціальне означає аспект суспільних відносин, із яких
складається суспільство, стосується ставлення людей один до одного і до суспільства… метод взає-
модій між соціальними групами, верствами та індивідуумами як представниками груп, верств, спіль-
нот, їх становище і роль у суспільстві, способі і укладі життя, забезпечення умов для повної реалізації
їх потреб та інтересів» [4, с. 98].
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Таке обґрунтування дозволяє розрізняти терміни «соціальне» та «суспільне». Таким чином, вони
є синонімами, коли йдеться про суспільство в цілому. З іншого боку, соціальне є одним з аспектів
суспільного з точки зору сферного підходу. В цьому конкретному контексті поняття «соціальне» та
«суспільне» при розгляді явища соціального контролю розглядаються як синоніми, тому що мова
йде про суспільство в цілому – отже, в цьому випадку між поняттями «суспільний контроль» і «со-
ціальний контроль» смислова різниця відсутня.

В контексті більш широкого явища – управління – контроль може бути розглянутий як функція
останнього. Управляти означає направляти, керувати діями.

Контроль як елемент управління, у свою чергу, може бути представлений і у вигляді одного з ко-
мунікативних зв’язків між керуючою і керованою системами, що забезпечує своєчасне отримання
інформації про стан керованої системи і, у разі відхилення цього стану від норми, передачу відпо-
відного керуючого впливу, здатного повернути керовану систему в нормальний стан.

Крім того, соціальний контроль не можна розглядати тільки лише як елемент управлінського
впливу на окрему людину або на суспільство як на керовану систему. Він притаманний і самій цій
системі у вигляді елемента її самоорганізації. У цьому сенсі можна говорити про соціальний  кон-
троль як про внутрішню функцію соціальної системи.

Поряд із цим, соціальний контроль може виступати і як зовнішня функція соціальної системи
щодо керуючої системи. Під певним кутом зору він виступає також і захисною функцією керованої
системи, яка оцінює інтенсивність і якість керуючого впливу, відстежуючи його гранично допусти-
мий поріг 

Ці положення, що стосуються соціального контролю, є беззаперечно актуальними для більшості пост -
радянських країн. Так, Г. Атаманчук заважує, що Ахіллесовою п’ятою державного управління, незалежно
від його формаційних особливостей, «фактично завжди були однаковість, центризм, уніфікованість, без-
відповідальність перших осіб, формалізм, які не надавали йому ані стійкості, ані динаміки. Нестійкість
спостерігалася (та й спостерігається) тому, що при уніфікованості елементів державні органи «схоплюють»
адекватно тільки окремі сторони, моменти керованої дійсності, в той час як інші прояви просто втискуються
в штучно створені для них структури, форми і методи. Природно, що все штучне (шаблонне) їм заважає,
вони хочуть з нього вирватися. Управління стає як би чужим, ворожим до керованих об’єктів» [5, с. 40].

Таким чином, соціальний контроль варто розглядати не тільки в контексті забезпечення ціліс-
ності соціальної системи, але й у плані здійснення соціального управління.

Варто погодитися з думкою вітчизняних та зарубіжних науковців, що основними різновидами
соціального управління, яке має системний характер і здійснюється в рамках соціальних управлін-
ських систем [6, с. 2], є два види управління, що доповнюють один одного, а саме:

– державне управління – свідома і цілеспрямована дія, здійснювана спеціальними уповноваже-
ними органами державної і муніципальної влади (в основному, виконавчими) на підставі і в порядку,
визначеному законодавством, з використанням системи заходів переконання і адміністративного
примусу для забезпечення гідних умов життя особи, сім’ї і суспільства в цілому;

– громадське управління справами держави, що здійснюється в основному політичними пар-
тіями, професійними спілками, громадськими об’єднаннями й іншими недержавними організа-
ціями, а також громадянами.

Відповадно до теорії суспільного договору, держава і суспільство укладають між собою так званий
універсальний соціальний контракт. Загальний зміст контракту зводиться до того, що держава і  сус-
пільство розробляють якісь правила гри, за якими буде розвиватися суспільство. Держава зобов’язу-
ється стежити за виконанням цих правил і отримує у свої руки адміністративні та інші ресурси.
Суспільство отримує чіткі орієнтири розвитку і зобов’язується виконувати ці правила. Крім того,
держава відповідає за виробництво суспільних благ, а також бере на себе частину соціальних фун-
кцій. За тим, як встановлені правила гри дотримуються суспільством, стежать відповідні державні
органи, а також структури місцевого самоврядування [7, с. 5–8]. 

Одним з принципів демократичної правової держави, який забезпечує зв’язок державного
управління із суспільством та громадянами, є публічність. Публічність включає доступність дер-
жавного управління для громадян через право вибору відповідних органів виконавчої влади та
участь в їх діяльності; прозорість їх функціонування; громадський контроль за діяльністю органів
публічного управління та їх посадових осіб, за дотриманням конституційно закріплених інтересів
суспільства, прав і свобод громадян [8, с. 53]. 

Демократичність державної влади проявляється у реальній процедурі народовладдя шляхом вста-
новлення правових інституцій, за яких особа стає не тільки пасивним об’єктом владного веління
окремої недосяжної еліти, але й має вплив на державно-владні рішення. 

Отже, в демократичній державі існує державний контроль та контроль з іншого боку – з боку
громадськості, – що передбачає, що народ наділений правами здійснювати цей контроль та мож-
ливістю для його здійснення, і це закріплено на законодавчому рівні [9, с.15].

Дмитро Арабаджиєв. Громадський моніторинг як форма реалізації соціального контролю



Таким чином, під соціальним контролем розуміється обумовлена реалізацією основних принципів
демократії здатність суспільства одночасно поєднувати функції  об’єкта управління з боку держави
(тобто бути об’єктом державного контролю) та суб’єкта управління, тобто здійснювати управлінський
вплив (громадський контроль) щодо держави та до себе (самоорганізовуватися). 

Існування громадського контролю в нашій державі, як державі демократичній, закріплено в Ос-
новному Законі України та інших законах України.

Реагуючи на зростання ролі громадянського суспільства в різних сферах діяльності органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування, налагодження ефективного діалогу та партнерських
відносин органів державної влади, органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського
суспільства, указом Президента України  від 26.02.2016 № 68\216 було підписано затверджено Націо-
нальну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки [10]. 

Підсумовуючи, зазначимо таке.
Громадський моніторинг є практичною реалізацією соціального контролю в демократичному

суспільстві, особливою формою діяльності, адже, залежно від поставлених завдань, він може вклю-
чати і контроль, і оцінку, і спостереження, і прогнозування тощо. У найпоширенішому розумінні,
громадський моніторинг являє собою дослідження певного явища чи процесу. Його характерною
відмінністю є систематичність, комплексність, регламентованість. Очікуваним результатом гро-
мадського моніторингу є покращення досліджуваного явища чи процесу, тому особливо важливим
є оприлюднення отриманих результатів.

Отже, громадський моніторинг – особливий вид діяльності, суб’єктом якої є інститути грома-
дянського суспільства (громадські організації, окремі громадяни, представники іноземних держав –
у визначених законом випадках), а об’єктом – ті процеси (та їх учасники) і явища суспільно-полі-
тичної сфери, які є значущі для суб’єкта здійснення моніторингу. 

Таким чином, громадський моніторинг є особливим проявом соціального контролю в умовах
демократичної правової держави і розвиненого громадянського суспільства, адже його фактичне
здійснення є підтвердженням народовладдя в державі, підзвітності і підконтрольності влади наро-
дові, а суб’єктом його виступають окремі громадяни або громадські об’єднання – інститути грома-
дянського суспільства.
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АНОТАЦІЯ
Виборці у своїх політичних преференціях рідко опираються на доскональне вивчення політичних про-

грам кандидатів чи партій. В значно більшій мірі їхні оцінки складаються під враженням від образу того
чи іншого політичного лідера. Також від того, яким чином цей образ доноситься до них. У досягненні
цілей політичного лідера особливе значення має система комунікативних технологій, що реалізуються
через мас-медіа, організації чи неформальні контакти.

Специфічною особливістю політичного лідера є те, що мало потенційних виборців мають з ним без-
посередній частий контакт. «Знайомство» із політиком відбувається, зазвичай, через засоби масової
інформації. В результаті електорат отримує не об’єктивну інформацію про особу, а те, що транслю-
ється «публічним Я» політика. Тому команді політичного кандидата особливо важливо регулювати ін-
формаційний потік, спрямований в електоральне поле. В ідеалі формувати комунікацію необхідно таким
чином, щоб «публічне Я» політичного лідера задовольняло електоральні потреби виборців. Ключ до воле-
виявлення громадян криється в ефективних комунікативних технологіях. Останні якнайкраще виявля-
ють свій потенціал у процесі використання під час виборчої кампанії.

На комунікативні технології не поширюються моральні критерії. І не тому, що вони є «чисті» чи «брудні».
Є лише ефективні чи неефективні. Так само як існують види зброї та форми воєнних дій, використання кот-
рих вважається аморальним чи злочинним, так і є способи конструювання та поширення інформації.

Ключові слова: комунікації, інформація, комунікативні технології, політичний лідер, «публічне
Я», виборці, ЗМІ, політична реклама, PR.
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SUMMARY
Voters in their political preferences are rarely based on a thorough study of the political programs of candidates

or parties. In a much greater extent their assessment consists inspired by the image of a political leader. Also on
the way this image is heard them. In achieving the goals of a political leader is particularly important system of
communication technologies. They are sold through mass media organizations, informal contacts.

A specific feature of a political leader is that few potential voters have with him a frequent direct contact. «Meet»
with the political leader is usually through the media. As a result, the electorate does not receive objective infor-
mation about a person, and that is translated «public I» policy. So a team of political candidate is especially im-
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portant to regulate the flow of information directed to the electoral field. Ideally, communication should form so
that «public I» political leader to satisfy the needs of electoral voters. Key to the will of citizens lies in effective
communication techniques. Vivid scene of their use is electoral campaign.

In ICT not apply moral criteria. And not because they are «clean» or «dirty». There are only effective or inef-
fective. Just as there are forms of weapons and military operations, the use of which is considered immoral or cri-
minal, and there are ways of designing and distributing information.

Key words: communication, information, communication technology, political leader, «public I», voters,
the media, political advertising, PR.

Більша частина населення думає, що їх вибір раціональний, політичні уподобання усвідомлені.
Як правило, ні, все це є штучно створеним. Двосторонній зв’язок електорату є не з політичним лі-
дером (партією), а з «публічним Я» політичного лідера. Симпатії чи антипатії до певного політика,
довіра чи недовіра до нього є далекими від об’єктивності. Причому цю необ’єктивну реальність
створюють як самі політтехнологи, що працюють у команді певного кандидата, так і команди опо-
нентів. Ускладнення способів організації політичного спілкування зумовлює розвиток комуніка-
тивних технологій як засобу досягнення електоральних цілей.

У сучасному політичному світі зростає прикладна роль комунікативних технологій (PR, пропа-
ганди, політичної реклами). Особливо це актуально для політичних виборів. Комунікативні техно-
логії конструюють наше життя, формують нову естетику повсякденності. Політичні лідери
пропонують громадянам певні штучні моделі поведінки в політичному просторі. Так звані мікро-
технології, тенденція переходу до яких спостерігається останнім часом. Кожен кандидат має на меті
вкласти у свідомість людей вигідні йому ідеї та переконання. Це зробити досить складно, бо поле
виборчої боротьби насичене різною за змістом і характером інформацією. На рівні свідомості вона
сприймається з малою ефективністю. Але при грамотному застосуванні комунікативних технологій
відбувається робота з різними рівнями свідомості електорату. За допомогою комунікативних тех-
нологій можна впливати на погляди, рішення людей. У сучасному політичному світі кращі стосунки
з електоратом налагоджує той, у кого ефективно працюють комунікативні канали. Ті, хто створює
та наповнює канали комунікації, не просто продукує політичну інформацію, а робить це з метою
впливу, знає, яким чином у просторі політичних комунікацій взаємодіє влада та громадяни.

Вивченню питань комунікативних технологій в тій чи іншій мірі присвячені праці таких авторів як
Г. Ласуел, Г. Ініс, М. МакЛуан, О. Тоффлер, П. Бурд’є, Ж. Бодрійяр, Н. Луман, Ю. Габермас, М. Бубер,
М. Кастельс. Комунікативні технології також активно досліджують вітчизняні науковці В. Бебик,
В. Цвих, О. Зернецька, Л. Климанська, Г. Почепцов, Н. Костенко, М. Каращук, Д. Яковлев та ін.

Німецький соціолог Ніклас Луман пише: «Усе, що ми знаємо про наше суспільство й навіть про
світ, у якому живемо, ми дізнаємося через мас-медіа» [1; 109]. У праці «Реальність мас-медіа» [2]
Н. Луман вживає поняття інформаційно-комунікативні технології. Він переконаний, що сучасне
суспільство перетворилося на інформаційне. Виходячи з розуміння комунікації Н. Лумана, го -
ловною системною характеристикою комунікації для дослідника є її аутопойезисний характер
(здатність до самоорганізації, до динамічної фрактальної (самоподібної) структурації та переструк-
турації). Комунікація виступає як емерджентна (англ. emergence – виникнення, поява нового) ре-
альність, яка виробляється на основі синтезу трьох елементів: інформації, повідомлення, яке передає
цю інформацію, та розуміння (нерозуміння) цього повідомлення і його інформації [3, с. 115].

Якщо розглядати комунікацію з погляду розуміння Лумана, враховується її здатність до само-
організації та впливу на соціум загалом. Крім того, з точки зору німецького соціолога, комунікація
не є зв’язком, вона є іншим виміром у соціумі, котрий продукує певний образ і доносить його до
цільової аудиторії. У цьому випадку нас цікавить образ «публічного Я» політичного лідера.

Інформація, повідомлення та розуміння є невіддільними елементами комунікації, і поза кому-
нікацією самі по собі не здійснюються, тобто нема інформації без повідомлення та розуміння, але
немає і розуміння без повідомлення та інформації тощо. Як підкреслює Луман, селекції регіону ко-
мунікації  виникають лише тоді, коли виникає сама комунікація [3, с. 117–118]. Комунікація – не
процес, а подія, частиною якої є людина. Індивідуальна свідомість ніяк не може вступати у комунікацію
з іншою індивідуальною свідомістю поза соціумом.

Професор, доктор політичних наук В. Бебик розглядає політичну комунікацію, як процес обміну
політичною інформацією, що циркулює між частинами політичної системи, між політичною і суспіль-
ною системами, а також між суспільними групами та індивідами [4]. На думку доктора політичних наук
Л. Климанської комунікативні технології є раціонально організованим комплексом дій в інформацій-
ному просторі з цілеспрямованого виробництва і поширення інформації задля впливу на визначену
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аудиторію. Комунікативні технології – «запланований вплив на цільові групи» [5]. Професор, доктор
філологічних наук Г. Почепцов вважає, що комунікативні технології у XX ст. стали індустріальними за-
собами організації комунікативних процесів у суспільстві. Комунікативними технологіями називають
PR і рекламу, пропаганду та агітацію, перформанс і резонансні технології, а також процес переговорів,
для якого визначальною складовою є створення атмосфери довіри [6, с. 120]. 

Якщо комунікації – це різновид взаємодії між тими чи іншими суб’єктами інформаційного
впливу: групами людей, соціальних інститутів, суспільства загалом, то політичні комунікації – те
ж саме, перенесене в політичне поле. Технологія – сукупність способів обробки чи перероблення
матеріалів, виготовлення виробів, проведення виробничих операцій [7, с. 32]. Отже, комунікативні
технології – послідовність дій з виготовлення та поширення інформації з метою впливу на цільову ауди-
торію. Основними ознаками комунікативних технологій є:

– системність;
– планомірність;
– послідовність виконання процедур та операцій.
В сучасній політичній системі серед найбільш поширених комунікативних технології є PR, про-

паганда політична реклама. На останній складовій зупинимось детальніше.
Політична реклама
Політична реклама, будучи віднесеною до категорії тактичних комунікацій, працює на полі,

котре попередньо підготоване піаром та пропагандою. Вона акумулює стратегічні ідеї та регулює
електоральну поведінку. З точки зору політичної психології, політична реклама – це система кому-
нікацій, що можуть змінювати свідомість людини та її поведінку відповідно до цілей політичного
лідера (партії). За допомогою політичної реклами лідер (його команда) здійснює управління [7]. По-
літична реклама – це також своєрідна форма політичної комунікації в умовах вибору. Комунікативна
вага політичної реклами в тому, що вона встановлює зв’язок між політичними лідерами (які або вже
є носіями влади, або є претендентами на місця у владних структурах) та громадськістю. Політична
реклама акумулює в собі основні концепції виборчої компанії. Вона покликана формувати чи підт-
римувати інтерес до її об’єктів, їхніх ідей, поглядів і політичних програм та задумів. «Продаж» елек-
торату кандидата за допомогою політичної реклами – це погляд на нього з позиції маркетингового
підходу. І такий погляд має вагоме право на існування. Політичне рекламування є елементом полі-
тичного маркетингу, де «політичний товар» (лідер, партія) представлений потенційному споживачу
(громадянам, виборцям). Політична реклама повинна сформувати в масовій свідомості певні
уявлення про характер «публічного Я» політичного лідера. Таким чином, вона здійснює вироб-
ництво особливої політичної реальності.

Зміст політичної реклами формується під впливом потреб електорату. Основне її комунікативне
завдання – пов’язати потреби об’єкта (виборців) з пропозицією суб’єкта (політичного лідера). Ви-
рішити це завдання можливо, якщо дотримуватися послідовних етапів. Всі вони зосереджені біля
такого явища, як електоральна поведінка. Вчені П. Лазерсфельд і Е. Кац, котрі займалися вивчен-
ням електоральної поведінки та впливом на неї політичної реклами, створили модель «особистого
впливу» [7; 8]. Ця модель показує, що первинною є міжособистісна комунікація, а вторинною —
масова. Вони розглядають комунікативні технології як ринковий феномен. А дослідження в цій
сфері практично нічим не відрізняються від маркетингових досліджень. Правда в тому, що поведінка
як звичайного покупця, так і виборця відрізняється від поведінки, прописаної в даних про резуль-
тати різноманітних досліджень. Сильний вплив на вибір і в першому, і в другому випадках мають
ірраціональні чинники. І вже точно ніхто не є схильним до всебічної оцінки ситуації. Як покупець,
так і виборець діють імпульсивно, під впливом випадкових факторів. І завданням дослідника є «вия-
вити систему в цьому божевіллі». Визначити причини, що детермінуюють поведінку мас, значить,
отримати важелі управління. Їх можна буде використовувати окремо чи в комплексі, створюючи
різноманітні комбінації.

Чому люди включаються в політику, можна зрозуміти, вивчивши їх загальні потреби. До них від-
носять як фізіологічні (потреба людей в одязі, їжі, житлі), потреба в безпеці, підтриманні здоров’я.
Далі йдуть потреби в прив’язаності, в духовній близькості, потреба ототожнення себе з іншими, по-
треба в приналежності до певної соціальної групи. Вище – потреба в повазі, самоповазі, схваленні
з боку оточуючих, самореалізація (піраміда Маслоу). Всі ці потреби властиві кожній людині. Але
в різних групах населення вони проявляються в по-різному: в одних превалюють фізіологічні по-
треби (їжа, одяг, житло), в інших – визнання, самореалізація.

До об’єктивних факторів, що визначають електоральну поведінку, спеціалісти відносять матері-
альний і культурний рівень, вид діяльності, умови роботи виборців. Ці фактори, фактично, багато
в чому визначають характер політичного вибору. Так, тенденція голосувати за реформи спостерігається
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у міру зростання матеріального рівня, вона характерна для «верхнього» прошарку виборців з вищою
освітою [9].

Багато в чому діяльність людини визначається домінантою – стійким осередком підвищеної
збудливості в корі і/або підкірці головного мозку. Домінантний осередок скупчує зовнішні подраз-
ники. То, як людина сприймає рекламу чи PR, залежить від того, які в неї домінанти та стереотипи.

Отже, поведінка людини – це реакція організму на подразнення чи вплив. Щоб впливати на
поведінку людини потрібно знати, як саме вона формується. Як вважає політолог Жак Сегела
[1, с. 118], потрібно знати психологію виборця. Наприклад, громадяни завжди голосують за людину,
а не за партію чи якусь політичну силу. Виборець пов’язує своє майбутнє і покладає надії саме на
конкретну людину. Кожний лідер потребує партію тільки для підтримки. Голосують за ідею, а не за
ідеологію. Виборця цікавить не платформа кандидата, а програма конкретних дій, те, що він зробив
чи здатен зробити для країни, яким чином може покращити життя йому – виборцю. Голосують за
майбутнє. Виборець має повірити кандидатові, в те майбутнє, що він обіцяє. Нікого не цікавить ру-
тина, людям потрібен спектакль. Віддаючи голос політичному лідеру, кожен думає в першу чергу
про своє життя і добробут. За підробку не голосують. Бути самим собою – правило для кандидатів.
Не голосують за невдах, лише за активних, дієвих переможців.

Пізніше ці та інші ідеї потрібно донести до громадян. Неможливо це зробити, декларуючи прямо
«в чистому вигляді». Важливо підібрати час, місце, вдалу подачу, так, щоб месидж не потонув
в шквалі іншого інформаційного шуму.

Як «проштовхнути» потрібну інформацію через канали ЗМІ? 
В кінці ХІХ ст. в книзі «Американська республіка» Джеймс Брайс описав механізм впливу на сус-

пільну думку[1, с. 187]. З його точки зору, суспільна думка конструюється за допомогою фактів, роз-
повідей, котрі згодом обговорюють. Далі «думки пересічних громадян починають згущатися у тверду
масу», розбавлену коментарями. До слова, на думку Брайса, коментар вже є маніпуляцією. До ма-
ніпуляцій також відносять спеціальні дії, що формують стереотипи і певне враження чи ставлення
до того чи іншого факту, події. Маніпуляція суспільною думкою спирається на використання психоло-
гічних законів, некритичного сприйняття політичної недосвідченості громадян. 

Робиться ставка на вибірковість людської уваги. Так, інформація в газеті на першій та останніх
сторінках має більше шансів привернути увагу читача, ніж та, що розміщена в середині. За допо-
могою комунікаційних технологій можна «розкрутити» мляву тему, «задушити» небажану, «перела-
мати» критику, «замаскувати» пропаганду. До речі, замаскувати пропаганду просто, якщо «заховати»
її в тексті інформаційної статті. При чому розмір кожної пропагандистської цитати не повинен пе-
ревищувати дев’яти слів.

Взагалі на шляху будь-якої теми встає інформаційний шум. Щоб «проштовхнути» потрібну ін-
формацію через канали ЗМІ у сферу свідомості, важливо, щоб тема ще й крутилася деякий час на
орбіті масової комунікації. Оскільки в умовах інформаційного шуму практично неможливо запу-
стити навантажені пропагандою теми, потрібно вибрати з усієї маси ті елементи, котрі є найбільш
гострими і котрі можна подати як об’єктивні факти, значущі чи сенсаційні новини. Це можна здій-
снити трьома способами: 

1. Пропагується не персональний імідж політика, а теми навколо нього. 
2. Використовуються лише тематичні фрагменти пропаганди, що, можливо, мають інформаційну

цінність. 
3. Використовуються тематичні фрагменти, що мають потенціал сенсаційних новин. Вони мо-

жуть не бути «сенсаціями» у буквальному розумінні слова, а мати «дух сенсаційності».
Для виконання вищезгаданих методик, використовуються такі технічні прийоми:
1. Публікуються матеріали на теми, що заявлені «дружніми» кандидатами як ключові. Але жод-

ного разу не називається імен «дружніх» кандидатів.
2. Якщо політик планує виступити з певною темою, до його виступу має вийти ряд публікацій,

що мають підсилити її (тему).
3. Пошук інформаційних приводів для висвітлення позитивних сторін кандидата. 
Для того щоб «переломити» небажану тему, можна використати техніку «ложки меду» – в репор-

тажі автор спершу вдає ніби підтримує небажану ідею, а потім починає сумніватися в її правильно-
сті. В кінці приходить до засудження ворожої тези.

Комунікативні технології постають головним засобом взаємодії громадянського суспільства та
державної влади. Вони спрямовані на досягнення цілей учасників політичного змагання. За умов
грамотного використання комунікативних технологій можлива ефективна взаємодія лідера з гро-
мадськістю. Управління комунікацією не лише створює позитивний чи негативний образ «публіч-
ного Я» політичного лідера, воно дає колосальні результати: розв’язує, виправдовує війни, піднімає
маси, конструює нову політичну реальність.
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Не лише політичні реалії, але і наше повсякденне життя конструюється за допомогою медіа. Лю-
дина живе в стані постійного впливу ЗМІ на свідомість. Під впливом віртуального зрежисованого до-
свіду змінюється і наше звичне життя – ми запозичуємо з віртуального інформаційного світу точки
зору, цінності, ідеологію. Ж. Бодрійяр використовує для такого явища термін симулякр [1, с. 206].

Той, хто активно споживає масову інформацію, має її певне нагромадження, починає у своїй го-
лові формувати певну картину «правильного» життя, з певними стосунками, набором атрибутів.
Виходить така собі, як пише Бодрійяр, «примусова соціалізація» – розмивається межа публічного
і приватного. Особисте життя стає предметом обговорення і темою різноманітних реаліті-шоу. Лю-
дина живе між реальністю повсякдення і комунікативними технологіями впливу на це повсякдення.
Комунікативні технології в руках професіоналів є доволі потужною зброєю. Вони вкотре доводять:
масова свідомість піддається управлінню.
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АНОТАЦІЯ
В статті розглядаються особливості реалізації регіональної та національної соціальної політики

в умо вах глобалізації. Проаналізовано поняття: соціальні конфлікти, соціальна політика, модель соці-
альної системи, соціальних захист, 

Здійснено аналіз систем соціального захисту у країнах Європейського Союзу, Центральної і Східної
Європи, України. Розглянуто зовнішньо-політичні та внутрішньо-політичні умови і проблеми реалізації
соціальної політики України, вплив Міжнародного валютного фонду на соціальну політику Європей-
ського Союзу та національних держав.
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SUMMARY
The article deals with the peculiarities of regional and national social policy in the context of globalization.

Analyzed concepts: social conflicts, social policy, the model of the social system, social protection,
The analysis of social protection systems in the European Union, Central and Eastern Europe, Ukraine. We

consider foreign policy and internal political conditions and problems of implementation of the Social Policy of
Ukraine, the influence of the IMF on social policy of the European Union and national states.
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Постановка проблеми. Питання соціальної політики є надзвичайно важливими в умовах форму-
вання глобальної капіталістичної економіки та постіндустріального суспільства. Втім, глобалізація
всіх сфер суспільного життя не тільки не знімає з порядку денного проблеми ефективності функ-
ціонування суспільної сфери [1], але й робить ці проблеми дуже важливими чинниками побудови
соціальної економіки та задоволення культурних, духовних та матеріальних потреб людини. 

Окрім того, питання регіональних та національних особливостей здійснення соціальної політики
в умовах глобальних тенденцій стандартизації всіх сфер життя (економічної, політичної, соціальної,
духовної) дедалі більше актуалізує важливість дослідження проблем розвитку національної соціальної
сфери на тлі регіонального та національного спротиву глобальним тенденціям суспільного розвитку.

Дослідження проблеми науковцями. Проблеми вивчення та аналізу соціальної політики та її ролі
в управлінні соціальною сферою методологічно ґрунтуються на загально-соціологічних теоріях, які
досліджують, насамперед, питання ефективності соціальної політики. 

Вони перш за все спираються на кон цепцію солідарності Е. Дюркгейма, підхід В. Зомбарта,
структурно-функціональний аналіз Т. Парсонса, системний підхід до інституціоналізації форм до-
помоги у розвитку суспільства Н. Лумана, аналіз соціально-класових відносин та ідею змен шення
ролі держави К. Маркса, аналіз взаємодії системно го і життєвих світів Ю. Хабермаса, дослідження
проблематики ефективності соціальної політики в працях таких західних соціологів, як П. Абра-
хамсон, П. Алкок, П. Бурдьє, Н. Дікін, Г. Еспін-Андерсон, П. Розанваллон, Р. Титмусс, С. Хорт. 

Важливі аспекти функціонування соціальної сфери держави та здійснення нею соціальної полі-
тики в сучасних умовах досліджувалися в працях таких зарубіжних учених, як Р. Бар, Г. Беккер,
М. Блауг, М. Блеунт. Т. Ганслі Р. Гейлбронер, Є. Долан, Дж. Мінцер, Дж. Сакс, Л. Тароу та ін. [1; 4; 8]. 

Значний внесок у поглиблення цієї тематики зробили й українські дослідники: Л. Безчасний,
Г. Башнянин, О. Березовська-Чміль, С. Вовканич, М. Долішній, С. Злупко, В. Кремень, В. Куценко,
І. Лукінов, О. Макарська, І. Мандибура, Д. Неліпа, О. Панкевич, Я. Пасько, Т. Перглер, А. Плехник,
Т. Семигіна, А. Сіленко, В. Скуратівський, О. Скрипнюк, О. Ткач, В. Цвих, Л. Четвериков, Л. Ярова
та ін. [2; 3; 4; 5; 7; 8; 9].

Проте, наукові традиції дослідження проблем соціальної політики знаходяться переважно в пло-
щині аналізу останньої з точки зору соціологічних обстежень її впливу на соціальні результати функ-
ціонування суспільних систем.

Виклад основного матеріалу. Більшість дослідників сходяться на тому, що основними цілями со-
ціальної політики будь-якої держави є максимальне збереження і відтворення «людського капіталу»,
тобто фізичного, інтелектуального, духовного потенціалу країни та формування ефективної системи
трудової мотивації нації.

Ефективна соціальна політика не тільки створює умови для формування повноцінного націо-
нального ринку, інтегрованого в глобальну та регіональну економіку, але й забезпечує продуктивне
функціонування національної економіки та створює передумови формування розвиненого грома-
дянського суспільства, особистої свободи та реальної демократії. 

Загалом, виокремлюють три типи моделей соціальних систем, які ґрунтуються на таких органі-
заційно-функціональних принципах: класичному,  кібернетичному і синергетичному [8]. 

Використання такої типології організаційно-функціональних принципів побудови будь-яких
систем дає нам підстави виокремити класичну (механістичну),  кібернетичну (адаптивну) і синер-
гетичну (інноваційну) моделі соціальної системи.

Класична (механістична) модель соціальної системи характеризуються слабкою структурною реакцією
на зміни зовнішнього та внутрішньо системного середовища. Такі організаційні системи характери-
зуються конфликтом між бюрократією і змінами (інноваціями) і незначні можливості для розвитку. 

Кібернетична (адаптивна) модель соціальної системи характеризується можливістю пристосу-
вання до змін зовнішнього та внутрішнього середовища і реагують на зміну ситуації адаптацією
своїх організаційних структур на основі реалізації принципу негативного зворотного зв’язку. 

Синергетична (інноваційна) модель соціальної системи характеризується активним реагуванням
та гнучкою організаційною структурою, здатною оперативно змінювати мету своєї діяльності та
власну організаційну структуру на основі принципу позитивного зворотного звязку.

Кожна модель соціальної системи, на нашу думку, характеризується своєю соціальною політи-
кою, яка визначає особливості взаємодії: 

– суспільства, соціальних груп та індивідів;
– держави і громадянського суспільства; 
– економіки і соціальних груп та індивідів.
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Об’єктом соціальної політики є відносини, процеси діяльності соціуму, що безпосередньо чи
опосередковано впливають на соціальну стабільність суспільної системи, забезпечення соціальної
безпеки людини, задоволення її соціальних потреб та інтересів, сприяння соціалізації особистості
завдяки функціонуванню соціально-політичних інститутів, суб’єктів соціальної політики, збалан-
сованого функціонування соціальної системи. 

Держава як суб’єкт та інструмент реалізації соціальної політики повинна забезпечити ефек-
тивну взаємодію соціальних структур суспільства і бути гарантом здійснення ефективної соціаль-
ної політики. 

Моделі соціальної системи пройшли достатньо тривалий процес еволюції. В соціальних державах
(будівництво якої декларує Конституція України) в основному вдається усунути асиметрію прав та
обов’язків громадян, поєднати принципи солідарності та особистої відповідальності, досягти втілення
як ліберальних, так і соціальних цілей. У сучасних умовах  в основі виклику соціальній моделі, на-
приклад Німеччини, є уповільнення темпів зростання ВВП, інші фактори є похідними [3, с. 246].

Моделі соціальної системи виходять із сутнісної характеристики соціальної держави, яка може
бути визначена як демократична, правова держава, соціальна політика якої спрямована на досяг-
нення в суспільстві соціальної злагоди та справедливості.

А забезпечення добробуту суспільства в цілому, всіх соціальних груп та індивідів повинно здій-
снюватися на основі ефективної реалізації політики соціального партнерства, організації та здій-
снення державної влади на демократичних, правових засадах, досягнення соціальної справедливості
на засадах оптимального поєднання економічної свободи та соціальної рівності. 

Політико-правовими передумовами виникнення та розвитку соціальної держави є наявність
у країні демократичного політичного режиму та розвиненого громадянського суспільства на кон-
ституційній, правовій основі. А доктрина соціальної держави логічно вписується в соціал-демокра-
тичну ідеологію з її поєднанням ефективної економіки та ефективної соціальної політики.

Основні принципи діяльності соціальної держави (принципи людської гідності, соціальної спра-
ведливості, субсидіарності, соціального партнерства, помірного державного втручання в економіку)
можуть бути реалізовані за умов:

– визнання людини найвищою суспільною цінністю, достойне життя якої забезпечується державою;
– гарантування соціальної та економічної активності громадян — через забезпечення основних

громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних прав.
Не ідеалізуючи перший етап становлення соціальної держави в Україні, ми все-таки можемо кон-

статувати, що інститути громадянського суспільства сприяли розширенню числа тих, хто мав право
на отримання соціальної допомоги, і сприяли (хоча й частково) перетворенню держави на соціально
відповідальний інститут.

Проте формування в Україні спекулятивно-капіталістичної економіки та олігархічної демократії
знівелювало соціальну складову української держави, маргіналізувало партії соціал-демократичного
і соціалістичного напряму і перетворило професійні спілки в закриті бюрократичні корпорації, які
тіньовими методами фактично прислужуються олігархо-бюрократії.

Звісно, формування в Україні демократичного політичного режиму частково забезпечило реалі-
зацію певних реформ у політичній та соціальній сферах, що призвело до створення мінімальних
умов зародження в Україні соціальної держави та формування нових підходів до розуміння основних
прав і свобод людини і громадянина та відповідних обов’язків держави на основі: 

– послаблення централізованого державного управління та руйнації авторитарно-бюрократичної
системи (з еволюцією в бік авторитарно-олігархічної системи);

– відмови від панування командно-адміністративних методів (з ослабленням ролі держави в усіх
сферах життя); 

– зростання соціальної активності громадян («Помаранчева революція» та «Революція гідності»)
та орієнтацію на саморозвиток індивідів. 

В економічній сфері після переходу України до формування демократичного політичного режиму
поступово розпочались процеси роздержавлення, приватизації, дерегуляції, поширення свободи
підприємництва та торгівлі, запровадження елементів вільної ринкової економіки (на засадах за-
провадження принципу приватної власності), що заклало правові та економічні основи формування
соціальної держави в Україні. 

Завдяки переходу до демократичного політичного режиму в Україні було створено певні умови
для заснування соціально-трудових відносин на засадах соціального діалогу та формування системи
соціального партнерства, яка передбачає активну участь держави у розвитку тристоронньої моделі
системи соціального партнерства [8]. 

Остання стала базовою моделлю соціальної системи в західних країнах, котра ґрунтується на ос-
нові політики соціального партнерства, спрямованої на гармонізацію соціально-трудових відносин,
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попередження конфліктів між працівниками та роботодавцями, досягнення соціального миру і спів-
робітництва, гарантування прав і свобод обох сторін.

Формування розвиненого громадянського суспільства потребує чималого часу і тому в перехід-
ний період за умов слабкої правової захищеності громадян та відсутності сталих демократичних тра-
дицій особливого значення набуває роль держави як гаранта рівноправної участі всіх сторін системи
соціального партнерства, що є важливим чинником розбудови соціально орієнтованої економіки
та становлення соціальної держави в Україні.

В таких умовах політика держави має спрямовуватись на забезпечення відповідних умов діяль-
ності профспілок і організацій роботодавців як суб’єктів соціального партнерства, гарантування
економічної свободи громадян і запровадження тарифної автономії, утвердження солідарної си-
стеми участі суб’єктів соціального партнерства у виробленні соціальної політики та вирішенні со-
ціально-трудових спорів [2, с. 98].

Але реалізація цієї соціальної політики держави на страхових принципах, у поєднанні з адресним
захистом малозабезпечених громадян, яке нині застосовується в Україні, повинно здійснюватися
на основі прийняття збалансованої концепції соціальної, правової, демократичної держави,
обов’язкової до виконання всіма суб’єктами соціальної політики.  

В цьому зв’язку цікавими для нас можуть бути моделі соціальних систем, збудовані наприкінці
ХХ ст. в країнах Центральної і Східної Європи (особливо в Польщі). Ці країни мають схожий
з Україною історичний досвід «реального соціалізму», але й певні відмінності, пов’язані із власною
специфікою створення організаційних форм соціального захисту тих груп населення (інфраструк-
турою ринку праці, зокрема, бюро з працевлаштування), які більше всього постраждали від «шо-
кових» ринкових реформ. 

Наприклад, польська модель соціальної політики передбачає створення системи багаторівневої
соціальної діяльності на засадах місцевого самоврядування та соціальної ініціативи, що сприяє ак-
тивізації родини і особистості, добровільних організацій, груп взаємодопомоги. 

Саме ці суспільні інституції, відповідно до польської моделі соціальної системи, мають бути парт-
нерами держави і місцевого самоврядування в забезпеченні і розподілі засобів для діяльності орга-
нізацій, які надають соціальні послуги громадянам. 

Польський Закон про соціальну допомогу від 29.11.1990 р. (зі змінами від 04.01.1993 р.) створив
нову базу функціонування системи соціальної допомоги за участю самоврядних структур, і ця де-
централізація системи соціального захисту стала характерною ознакою національних моделей со-
ціальних систем наприкінці ХХ – початку ХХІ століть.

Відповідно до вказаного вище закону на соціальну допомогу в Польщі можуть розраховувати такі
громадяни: 

– непрацездатні за віком;
– непрацездатні з інвалідності;
– які виховують дітей, що потребують постійного догляду;
– які отримали інвалідність до досягнення ними 18 років (незалежно від матеріального поло-

ження цієї особи). 
Розмір соціальної допомоги для громадян вказаних категорій становить 28 % від середньої заро-

бітної плати, що є базовою для нарахування і перерахунку пенсії і поточної соціальної допомоги,
а також різниці між доходами на одного члена сім’ї і мінімальною пенсією. Тимчасова соціальна
допомога надається особам або сім’ям у разі, коли дохід цих людей (або дохід на одного члена сім’ї)
не перевищує мінімальної пенсії або якщо їхній дохід і грошові ресурси, що є в їхньому розпоряд-
женні, недостатні для задоволення життєвих потреб у разі тривалої хвороби, інвалідності, немож-
ливості працювати, відсутності права на отримання відповідної сімейної допомоги, а також в інших
обґрунтованих законом випадках. Органи місцевого самоврядування визначають термін, на який
надається тимчасова допомога в розмірі 28% від середньої заробітної плати. Відповідно до цього за-
кону соціальна допомога тим, хто її потребує, надається родинам, які стають основними і найбільш
чисельними клієнтами соціальних служб [9].

На відміну від «шокових реформ» в економіці, польські законодавці реалізували національну мо-
дель соціальної системи еволюційним шляхом, поетапно передавши частину функцій і фінансів
з державного рівня на рівень місцевого самоврядування, що дозволило виробити достатньо ефек-
тивні механізми боротьби з безробіттям та соціальної допомоги сім’ям.

Зокрема, зміни в структурі соціальної допомоги (держава – місцеве самоврядування – проф-
спілки – релігійні організації – ринок – родина) відбувалися поступово. А проекти реформування
системи охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, соціального захисту безробітних, захисту сім’ї,
дитинства і материнства, протидії бідності, децентралізації прав і обов’язків суб’єктів соціальної
політики були винесені на громадське обговорення.
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Загалом, варто відзначити, що реформування ринку праці в країнах Європейського Союзу було
одним із пріоритетних напрямів соціальної політики ЄС. І ця діяльність в реформуванні соціальної
сфери ЄС та національних держав, які входять до цього конфедеративного міждержавного утво-
рення, не могла бути осторонь від глобальних тенденцій реформування соціальної сфери, провід-
ником яких є діяльність Міжнародного валютного фонду, що диктує власні умови здійснення
національної соціальної політики країнам-рецепієнтам кредитних ресурсів цієї глобальної фінан-
сово-економічної інституції.

Але ці реформи проводилися з різною швидкістю. Найактивнішими в цьому плані були Данія
і Нідерланди, а найменш активною формально виглядає Норвегія. Проте, варто відзначити, що
в цій країні вказані соціальні реформи в основному були здійснені у 80-х роках ХХ століття. 

Існують в ЄС і проблеми узгодження особливостей формування національних моделей соціаль-
них систем із загальними рекомендаціями керівних органів ЄС. Найбільше в цьому вирізняється
Італія, яка, хоча і входить до групи лідерів, але свої реформи національної моделі соціальної системи
проводить переважно за своїми власними планами, а не за узгодженими рекомендаціями ЄС. 

Відрізняється своїм розумінням вирішення проблем соціального захисту і Франція, яка, на від-
міну від Польщі, котра акцент своєї діяльності у службах зайнятості перенесла на рівень місцевого
самоврядування, передала управління вказаними службами французьким профспілкам.

Різнопорядковий рух країн ЄС в реформування моделей соціальних систем виявив й кілька па-
радоксів. Зокрема, здавалося б, що країни з високим рівнем безробіття (Іспанія, Португалія) мали
б активніше здійснювати реформування своїх ринків праці, проте найбільшу реформаторську ак-
тивність проявили країни, в яких ця ситуація була більш-менш благополучною (Данія, Нідерланди).

В цілому варто зазначити, що реформа національних ринків праці в більшості країн ЄС мала до-
статньо вибірковий характер. Основна увага в цих країнах приділялася реформуванню активних
програм зайнятості, систем страхування безробіття і робочого часу. Водночас питання захисту зай-
нятості, формування заробітної плати і соціально-трудові відносини виявилися поза зоною реформ.

Свого часу програми навчання і перекваліфікації безробітних вважалися найперспективнішими на-
прямами активної політики. Але згодом виявилося, що ефективність державних витрат на ці програми
є низькою. Головна причина цього, на думку експертів, полягає в ускладненні вимог до освітньо-про-
фесійних характеристик працівника, які не можуть бути реалізовані на короткострокових програмах
навчання і не можуть бути дієвим засобом підготовки безробітного до нової трудової кар’єри. 

Більше того, реальний практичний досвід засвідчив, що ці програми навіть сприяють зростанню
вторинного безробіття (після перепідготовки), оскільки об’єктивно формують психологію завище-
них вимог учасників програм навчання і перепідготовки безробітних — відносно заробітної плати
на новому робочому місці.

Відтак, основним напрямом реформування активних програм зайнятості стала соціальна полі-
тика, спрямована на скорочення термінів перебування безробітних у реєстрі служб зайнятості за-
вдяки індивідуальним підходам працівників державної служби зайнятості до безробітних. 

Практично в усіх країнах ЄС була запроваджена система профілізації, яка полягала у визначенні
на ранніх етапах тих категорій безробітних, які потенційно можуть зіткнутися з особливими труд-
нощами при працевлаштуванні, та виробленні індивідуального плану допомоги цим людям. 

Важливим напрямом соціальної політики активізації стало посилення взаємозв’язку між актив-
ними і пасивними державними програмами зайнятості, коли участь безробітного в активних про-
грамах розглядалась як своєрідний тест на його психологічну готовність працювати взагалі, що стала
неодмінною умовою отримання допомоги з безробіття. Ця мотиваційна готовність до праці була
визначена одним з основних критеріїв для опосередкованого підштовхування безробітного до ак-
тивного пошуку роботи і зміни визначення прийнятної (на його думку) роботи. 

Важливим напрямом реформування активних програм зайнятості стала тенденція координації
діяльності служб зайнятості, які відповідають за активні програми, та служб з виплати допомоги
з безробіття. Наприклад, в Німеччині і Великобританії навіть відбулося об’єднання цих двох соці-
альних інституцій.

Окрім того, чимала кількість європейських державних служб зайнятості (Данія, Норвегія тощо)
прийшла до висновку, що без участі приватних бюро працевлаштування питання вирішення про-
блем безробіття вирішити достатньо важко. 

Проте результати здійснення реформ у країнах ЄС в галузі використання активних програм зай-
нятості засвідчили, що внесені зміни не вирішують усіх проблем забезпечення зайнятості працез-
датного населення. Ці програми є досить витратними і недостатньо ефективними, частка витрат на
програму зі створення і субсидіювання робочих місць (найбільш критиковану) практично не змі-
нилася, а згортання суспільних робіт відбулося на тлі збільшення державних субсидій приватним
працедавцям для створення або збереження постійних робочих місць.
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Зрозуміло, що вирішити проблеми зайнятості лише заходами активної політики практично не-
можливо, оскільки до активних програм потрапляє лише частина безробітних. Важливим є й те, що
працівники державних служб зайнятості не мають особливих стимулів до працевлаштування без-
робітних, оскільки наявні у них фінансові ресурси залежать від загальної кількості безробітних, а не
від кількості тих, кому допомогли знайти роботу [9].

Висновки. Критеріями ефективності соціальної політики, насамперед, є забезпечення соціальної
безпеки суспільства, соціальних груп та окремих індивідів, що потребують допомоги, підвищення
соціальної відповідальності і соціальних зобов’язань держави, бізнесу і особи. 

Соціальна держава повинна брати на себе додаткові витрати на врегулювання проблем безробіття,
працевлаштування і перенавчання працівників, які втратили місце роботи в результаті роздержавлення.

У ряді окремих випадків держава повинна брати на себе надання послуг жителям малонаселених
районів (не вигідних для бізнесу) не тільки у сфері освіти і охорони здоров’я, але і у сфері торгівлі,
транспорту, зв’язку та ін. 

Важливою особливістю функціонування та розвитку національних моделей соціальних систем
в умовах глобалізації є реалізація ефективної соціальної політики, як процесу використання частини
грошового доходу держави на потреби формування, збереження і відтворення інтелектуального ка-
піталу шляхом забезпечення соціально-матеріального і соціально-духовного розвитку індивіда, со-
ціальних груп та суспільства в цілому. 

В цілому, на нашу думку, соціальна політика (як різновид соціально-політичного процесу) поді-
ляється на такі види соціальної політики:

– соціально-економічна політика як процес розширення інституту суспільної власності; 
– соціально-функціональна політика як процес розподілу частини чистого грошового доходу сус-

пільства на забезпечення потреб соціально-матеріального і соціально-духовного розвитку людини;
– соціально-формаційна політика як процес розширення суспільного сектора національної

економіки. 
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються особливості тенденцій сучасної політики  провідних країн світу та України,
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Приймаючи виклик глобалізації, людство повинно знайти в собі сили, щоб піднятись до рівня
справедливої глобалізації для всіх народів і для всіх громадян світу. Переможців у глобалізації не
повинно бути й об’єктивно бути не може. Глобалізація — це спільна доля людства. Якщо деякі
країни — світові лідери зроблять спробу силою привласнити лише собі всі досягнення глобалізації
і його позитиви, а негативні результати перекласти на плечі слабких країн, світова катастрофа стане
неминучою, бо людство зіткнеться з незворотним процесом глобальної деградації.

Такі великі «глобальні» країни,  як США, Японія, Китай, Індія, Росія та Європейський Союз не-
суть особливу відповідальність за розробку нових і не таких жорстких правил «глобальної гри». Вони
повинні відмовитись від політики глобального тиску сильних країн на менш розвинені країни та
країни перехідного періоду. Цього об’єктивно вимагають і їхні інтереси і весь хід сві тового розвитку.

Нині найгостріше проявляють себе нові закономірності, які діють синхронно й однонаправлено.
Це, по-перше, колосальне зростання масштабів глобалізації; по-друге, стрімке прискорення процесів
глобалізації; по-третє, посилення і поглиблення глобальної інтеграції. Відмінити, відкласти, загаль -
мувати глобалізацію нікому не вдасться. Неможливо сховатись від глобалізації або спрямувати її
лише у власних егоїстичних інтересах, як того хочуть деякі великі держави. Досвід показує, що під
ударами глобалізації не здатна вистояти жодна окремо взята супермодерна фінансова імперія, навіть
такі, як Японія чи США.
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Глобальний егоїзм країн-лідерів — одна з найбільших сучас них загроз людству. Він призводить
до глобальної нерівності країн і людей світу через нерівність технологій та умов життя розвинених
країн і менш розвиненихкраїн. Протягом надто великого історичного періоду, та навіть і в XX сто-
літті, «передо ві» країни світу, виходячи з абсурдно зрозумілих егоїстичних ін тересів, усі свої міжна-
родні і глобальні стратегії будували на то му, щоб перемогти в конкурентній боротьбі ослаблені
країни. Вони не розуміли і ще не розуміють, що перемога над слабкими ослаблює «переможців»
і веде їх до неминучої деградації, яка ма тиме незворотний характер.

Загроза посилення глобальної нерівності йде разом із гло бальною загрозою світового понево-
лення окремої людини, соці альних груп, цілих суспільств і націй-держав (Папа Павло II, 2000). Про
це свідчать і нові тенденції світового розвитку. У цьо му світлі майбутня світопобудова, перспективи
домінування західної цивілізації не видаються вже оптимістичними навіть таким представникам
Заходу, як Г. Шредер, Г. Коль, Ж. Ширак, Б. Клінтон, Т. Блер, Ф. Гонсалес та іншим. Це стосується
і Європейського Союзу, який егоїстично дискримінує Україну від носно її реінтеграції з Європою.

Бажаний для Заходу прорив на новий, небачено високий рівень технологій на користь лише «пе-
редо вих» країн не відбудеться, бо технологічно від сталий і деградуючий глобальний ринок неминуче
зупинить цей прорив. Глобальні країни-лідери сьогодні поставлені перед стратегічною альтернати-
вою: або забезпечити поступовий, еволю ційний, якісно новий розвиток усього глобалізованого
світу, або зі штовхнутись із такими новими глобальними проблемами, і вони будуть неспроможні
самостійноподолати, а світ і світовий ресурс для них уже буде втрачено назавжди.

Що ж заважає розвитку глобального світу як єдиного цілого? Надто велика кількість населення
світу? Чи, може, надто великі масштаби зубожіння відсталих країн? Очевидно, що цьому зава жає
західний менталітет егоїзму і бажання зберегти «зверхність». Комплекс зверхності Заходу в по-
єднанні з комплексом меншо вартості відсталих країн є головною причиною відсутності гло бальних
стратегій розвитку і стратегій глобалізації розвитку не тільки для всього світу, але навіть і для самих
західних країн, серед інших і країн «великої сімки» (США, Канада, Великобрита нія, ФРН, Франція,
Японія, Італія).

Дослідження останніх років, проведені як на Заході, так і на Сході, переконливо показують, що
некерована або егоїстично керо вана Заходом глобалізація неминуче призведе до глобальної «заги-
белі» світу, до кінця його гуманістичної «людської» історії і до початку технотронної історії світу, де
людині буде відведена другорядна роль в умовах далеко не солодкого технотронного рабства. Це
призведе до незворотних не гативних змін у розвитку людської цивілізації. Сучасна світова де -
мократія, яка є ще дуже далекою від високих рівнів розвитку, впаде в «технократичну», технотронну
підпорядкованість, що призведе до негативної зміни самого характеру розвитку цивілізації. Це буде
розвиток не для людини як вищої цінності, а проти людини. А для кого ж і для чого ж? Розвиток
для розвитку, чи розвиток для розвит ку технотронних ідолів? Знову перед людством виникає загроза
безвиході в розвитку.

Безвихідь в розвитку є набагато складнішою від безвиході то тальної індустріальної цивілізації,
коли в таких країнах, як коли шній СРСР, штучним і фальшивим гаслом розвитку було: «Копай
кар’єр глибше, добувай залізної руди більше, виплавляй металу більше, виробляй ще потужніші
екскаватори, щоб копати кар’єр ще глибше...», а людина випала із системи цінностей і де градувала.
В умовах технотронно-інформаційної ери людина вжене зможе «випасти із системи», вона буде
зомбована системою і назавжди підкорена глобальним технотронним світом. Через Інтернет, інші
такого роду системи людству буде нав’я зане створення глобального середовища взаємозв’язку
і взаємодії. На це піде приблизно 50 років XXI століття. У процесі глобальної інтернетизації буде
поетапно запро ваджено нову ідеологію і нову форму соціальної організації — гло бальний і трансна-
ціональний корпоративізм. Саме він стане но вою ідеологією світового розвитку. Саме він диктуватиме
форму вання глобальних і національних стратегій і політики розвитку в межах нових надмогутніх
політико-фінансових, інформаційно-адмі ністративних світових корпорацій типу «Майкрософт».

В історії людства, насамперед у XX столітті, вперто пробивали собі шлях глобальні нації-держави
(США, СРСР, ФРН, Велико британія, Франція, Японія, Китай, Індія). У XXI столітті біль шість із
них стануть воістину глобальними корпоративними дер жавами. Саме вони будуть носіями доктрин —
корпоративізму і глобального неокорпоративізму.

Глобальний корпоративізм країн «великої сімки» поки що є ду же обмеженим і егоцентричним.
Проблеми світу ці країни схильні розв’язувати з позицій своїх національних і групових інтересів.
Вони поки що не здатні піднятись на новий рівень бачення світу, не здат ні розробити і реалізувати
глобальну стратегію взаємо допомоги і кооперації як основи спільного сумісного виживання. Немає
ознак того, що саме ці країни-лідери сві ту забезпечують сучасний розвиток концепцій та ідей гло-
бального корпоративізму згідно з умовами та імперативами подолання гло бальної кризи. Вкрай
низькою за рівнем і дією залишається гло бальна колективна відповідальність провідних країн світу.
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Парадокс сучасного етапу глобалізації полягає і в тому, що на його тлі пара лельно з процесами гло-
бальної інтеграції інтенсивно проходять процеси сучасної цивілізаційної диференціації і роз’єд-
нання світу. Зіткнення західної та іслам ської цивілізацій стало більше, ніж серйозною проблемою.
Цей конфлікт став загрозою для всього людства. 

У зв’язку з цим виникає запитання, а чи не є глобальна відчуже ність європейців до Росії, а за
інерцією і до України, закономірніс тю, а не історичним непорозумінням чи злою волею. Сучасні
дослі дники (Б. Гаврилишин, А. Гуцал та інші) обґрунтовано наголошують, що ситуація України як
нової, безсум нівно, глобальної держави є ситуацією між двома глобальними циві лізаціями — євро-
пейською й азійською, що тепер «розходяться» до своїх витоків. Потенційна можливість створення
глобальної євра зійської цивілізації об’єктивно не стоїть на порядку денному XXI століття. Говорячи
про Україну як нову велику європейську держа ву, яка прагне відновити своє місце в Європі, дослід-
ники і політичні лідери відзначають вкрай суперечливий і негативний феномен «зникнення»
України з глобальної (світової) бізнесової та інтелектуально-культурної арени наприкінці 90-х років
XX століття. Незважаючи на те, що європейці цього  «недобачають», історичним імперативом
XXI століття для України є і залишається реінтеграція з Європою і глобальна інтеграція у світові
структури, але не як «бідного родича» нового глобального світу, а на підставі інтенсивного зростання
міжнародної конкурентоспроможності за вдяки випереджальному внутрішньому розвитку іннова-
ційного типу, в основі якого — великий інтелектуальний потенціал нації і працелю бність народу,
який пізнав ціну праці. 

Зростання ролі і місця інтелектуальної і гуманітарної глобальної інтеграції вступає у суперечність
із глобальною теорією трансатлан тичного економізму. Але тут можливі компроміси, оскільки в нову
еру інтелектуальної глобальної економіки трансатлантичний економізм або буде неминуче піддано
інтелектуалізації, або він зійде зі сцени. Тому, оцінюючи перспективи України щодо реалізації її
«глобального замислу» — інтеграції в Європу, слід ще раз наголо сити, що наздогнати Європу Україна
не зможе. Вона через внутрішній інтелектуально-інноваційний розвиток повинна Європою знову
стати і тоді європейці прийдуть до неї за досвідом, за наукою. І це трапиться вже в першій половині
XXI століття. Але вже нині ми повинні розпочати творчу конкуренцію з Європою за безпеку і якість
розвитку.

Важливою сучасною прикметною рисою економіки США та інших економічно розвинених країн
Заходу є систематична еволюційна трансформація під тиском нових і високих технологій. Цю транс-
формацію не слід сплутувати з поняттям системної трансформації, або трансформації неринкової
економіки до ринкової системи, що є характерною для нових незалежних країн Центральної і Схід-
ної Європи. Історичний досвід Америки свідчить, що колишня колонія і нація фермерів змогла до-
сягти космічних висот завдяки впровадженню машин та нової технології під час «промислової
революції». Наступні революційні технологічні перетворення відбулись уже в XX ст. – комплексна
механізація, автоматизація, кібернетизація, інформатизація, елекронізація і, нарешті, перехід до
технотронно-інформаційної ери.

У певні періоди розвиток національної економіки кожної країни об’єктивно входить у надзви-
чайно складну фазу. І тоді питання економічної безпеки стають найпріоритетнішими. Саме в такій
історичній фазі перебуває сьогодні група республік колишнього СРСР, серед них і Україна. Тут од-
ночасно йде зміна суспільно-економічної формації, ведеться радикальна реформа економічної сис-
теми на тлі структурної кризи і найгострішої загальноекономічної кризи, викликаної і через
надмілітаризацію економіки в умовах колишнього СРСР.

Захист економічного суверенітету кожної держави є найвищим національним пріоритетом. Зов-
нішня економічна залежність має власний критичний рівень і межі, за якими йде втрата реального
державного суверенітету. Економічна могутність держави, економічна сила країни, її економічний
потенціал і можливості економічного розвитку і прогресу рівною мірою залежать від сукупності
факторів зовнішньої і внутрішньої безпеки. Тому в сучасних концепціях економічних стратегій і по-
літик низки зарубіжних країн (США, ФРН, Японія) виняткове місце відводиться питанням захисту
економічного потенціалу, тобто питанням економічної безпеки. У цих країнах уже інвестовано ве-
ликі інтелектуальні зусилля на розробку стратегій економічної безпеки, на вдосконалення системи
стратегічної економічної розвідки і прогнозування.

Відомо, що на сьогоднішній день незалежні країни – колишні республіки СРСР, серед них
і Україна, перебувають у центрі уваги. Слід виходити з геополітичного місця і ролі та потенційного
значення України як могутнього фактора стабілізації в Європі та Євразії.

З огляду на стратегічні критерії наших зарубіжних політичних і економічних партнерів найбільше
цікавлять такі питання, як специфіка, характер і перспективи нинішньої глибокої економічної
кризи і кризи управління, межі можливого спаду виробництва, масштаби економічних можливостей
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і загроз для зарубіжних інвесторів, місткість (нинішня і перспективна) національних ринків
України, потенційна конкурентоспроможність економіки в цілому та її складових частин, еконо-
мічні й ресурсні резерви, реальна мобільність та ефективність робочої сили, легальна захищеність
зарубіжних інвестицій і можливості комерціалізації науково-технологічного потенціалу, можливі
наслідки повного економічного краху. Усі питання розвитку перехідної економіки України є пред-
метом особливої зацікавленості зарубіжних аналітиків.

Радикальні економічні реформи, приватизація, економічна демократія, зростаюча господарська
(економічна) самодіяльність населення посилюють інтенсивність економічної динаміки і формують
передумови для соціально-економічного прогресу.

На порозі XXI ст. стався величезний глобальний вибух – крах тоталітарних політичних, еконо-
мічних і соціальних систем, унаслідок якого кардинально змінилася глобальна ситуація і загальна
політична картина світу. Розпад СРСР і світової системи соціалізму, ліквідація Варшавського пакту,
реінтеграція Німеччини, інтенсивна інтеграція Західної Європи, створення великої кількості нових
незалежних держав у Європі та Євразії, зміни політичних і соціальних систем у нових незалежних
країнах, посилення процесів глобальної інтеграції – усе це матиме величезні історичні наслідки.
Під впливом цих процесів на порозі XXI ст. світ зіштовхнувся з низкою нових глобальних проблем,
до розв’язання, яких він не був і ще не є підготовленим. Серед цих нових проблем найважливіше
місце посідають проблеми виживання, трансформації і розвитку.

Без успішного розв’язання означених проблем не можна сподіватись на безпечне майбутнє. Гло-
бальна безпека сьогодні зіштовхнулась із новими, небаченими раніше загрозами, специфічна при-
рода яких чітко простежується на прикладі колишньої Югославії. Модель югославської трагедії
є глобальною і може повторитись і на території колишнього СРСР. Для України, виникнення і ста-
новлення якої як великої незалежної європейської держави є по суті глобальним історичним і по-
літичним феноменом, проблеми впливу глобальних трансформацій і глобальної інтеграції постали
з особливою силою. Якщо протягом найближчих 5–10 років Україна не інтегрується у світові і єв-
ропейські політичні та економічні структури, вона не матиме історичної перспективи як незалежна
держава. Розв’язання будь-яких актуальних національних проблем не дадуть бажаних результатів,
якщо вони не виходитимуть з повного урахування впливу глобальних факторів. Цим визначається
особливе значення розробки національних і міжнародних стратегій нових незалежних країн, серед
них і України. Цим визначається особлива актуальність і значущість наукових досліджень у галузі
політичної і економічної глобалістики

Вчені вважають, що одним з головних завдань співробітництва XXI ст. є пошук можливостей для
формування глобальних міжнародних стратегій співробітництва і забезпечення на цій основі га-
рантій і передумов національної і міжнародної безпеки. Відома формула Римського клубу «Мислити
глобально, діяти локально» повинна знайти своє втілення. Необхідно суттєво розширити тра -
диційне визначення і розуміння проблеми міжнародної безпеки (безпеки виживання, існування
і розвитку) через глобальну інтеграцію і співробітництво. Вона розглядається як комплексна, бага-
тоаспектна проблема не лише завдяки введенню додаткових чинників і вимірів в економічній, еко-
логічній, інформаційній і соціальній сферах, а й завдяки  вищості «прав і свобод» людини над
правами держави.

Наприкінці XX ст. людство полинуло до нового складного етапу історії – до епохи глобальних
потрясінь, криз і трансформацій. Суть нових глобальних трансформацій полягає передусім у пере-
ході від одного світу з його двома протилежними соціально-політичними системами, двома воро-
гуючими військово-політичними блоками і глобальною конфронтацією до якогось нового стану.
Але не тільки в цьому. Ліквідація тоталітарних політичних і економічних систем, демократизація
і відкритість суспільства, включаючи економічну демократію, – це також найважливіші і суттєві
складники нової стадії трансформацій.

Сьогодні наука ще не має остаточної відповіді на запитання про характер нових глобальних
трансформацій. Очевидно, що замість двополярного новий світ може стати або багатополярним,
або однополярним. Але чи існують гарантії проти реставрації тоталітарних систем і держав, чи без-
поворотною є «холодна війна», чи не замінить її «холодний мир», чи достатньо підстав сподіватися,
що на зміну епосі конфронтації прийшла епоха співробітництва і розвитку на базі співробітництва?
Ці та багато інших важливих запитань ще не знайшли відповіді. На рівні робочих гіпотез на ни-
нішньому перехідному етапі є можливими всі сценарії розвитку подій, аж до реставрації тоталітар-
них систем включно. Питання в тому, чи будемо ми мати хоча б мінімальний набір сил і чинників
протидії такому можливому розвитку. Наприклад, теоретично є можливим, хоча практично і мало-
ймовірним, новий варіант двополярності. Хоч багато вчених і політиків вважають, що перетворення
Росії в нову наддержаву є нереальним, ця точка зору нам здається не досить обґрунтованою. Тут усе

Олена Кузьменко. Політика провідних країн світу в умовах глобалізації: проблеми і тенденції



залежатиме від внутрішнього розвитку Росії, від її здатності притягати й об’єднувати навколо себе
інші країни і від загального балансу сил. У будь-якому випадку  фактор Росії залишається фактором
глобального характеру, а її прагнення як до  великої світової держави і наддержави є реальною по-
літикою і стратегією, про що свідчить феномен Білорусії, спроби «білорусизації» інших країн – ба-
гатьох колишніх республік СРСР. 

На рівні наукових гіпотез нині можна вважати найвірогіднішими сценарії багатополярного або
однополярного світу. Обидва вони є можливими, бо на користь кожного з них діють могутні фак-
тори – політичні, економічні і військові. Але їх порівняльні переваги потрібно і можливо визначати
лише з точки зору глобальної політичної динаміки. А вона нині ще не досить рельєфно окреслена.
Разом із тим немає сумнівів, що крах двополярної конфронтаційної структури створює не лише
безпрецедентні історичні можливості, а й нові небезпеки і загрози людству.

Серед цих нових можливостей є взаємозалежність, інтеграція та глобалізація політичних і еко-
номічних процесів і структур як основа для широкого міжнародного співробітництва. Серед нових
небезпек і загроз – відсутність стабільності, безконтрольність і некерованість регіональних і гло-
бальних процесів. Двополярність у системі СРСР-США, хоч і викликала значні загострення і кон-
фронтації, але врешті-решт означала і певну стабільність і збалансованість контролю глобальних
процесів. Сьогодні ми дивимось на той минулий розкол світу в системі двополярності як на архаїзм,
але та стара глобальна система забезпечувала відносну стабільність через політику і відповідні ме-
ханізми стримування. 

Сучасний перший етап глобальної трансформації і переходу об’єктивно несе в собі нестабіль-
ність. Простота і відома симетрія глобальної ситуації двополярного світу поступились місцем не-
визначеності і дестабілізації, що видно з прикладу відносин США — Росія, Росія — Україна, Росія —
інші республіки колишнього СРСР, США — колишня Югославія та інші.

Ця невизначеність і нестабільність є великою загрозою для загального миру і безпеки. Для гло-
бального світового розвитку і в наші дні, як і в епоху «холодної війни», є характерними великі
і глибокі суперечності і конфлікти, територіальні претензії, етнічна ворожнеча й релігійна нетер-
пимість. Усе це разом узяте створює картину глобальної нестабільності. Тому, як нам здається,
і в теоретичних пошуках, і в практичній політиці і старі, і новостворені країни повинні шукати
загальноприйнятні механізми забезпечення стабільності міжнародної безпеки. Аналіз показує,
що це стане можливим лише на основі пошуку ліній збігу стратегічних інтересів. Дослідники на-
дають великого значення визначенню сучасних і прогнозуванню майбутніх національних і між-
народних стратегічних інтересів провідних країн світу. Чи можуть, наприклад, США мати
довгостроковий інтерес до стратегічного партнерства з Україною? Які політичні й економічні ін-
тереси можуть дати поштовх до формування партнерського трикутника США-Україна-Росія,
якщо він є реально можливим?

Серед ще недосліджених і не з’ясованих питань сучасності є і велике питання про нову політичну
алгебру полюсності. З огляду на попередні первинні дослідження вчені схиляються до висновків,
що загальна тенденція сучасності – це рух до політичної багатополярності. Але це лише робоча гі-
потеза, бо багато чинників впливу й аспектів розвитку ще не вивчено і не визначено. Поки що зро-
зуміле одне: рух до багатополярності не може бути спокійним, простим і мирним. Глобальна
перспектива і стратегічна мета є безальтернативною. Людство, якщо воно хоче вижити й розвива-
тись, повинне рухатись до побудови нового світового порядку, демократичного і справедливого,
у центрі якого мусить бути людина. Але чи зможе людство усунути головну загрозу — загрозу нової
«холодної війни»? Готової відповіді на це запитання ще немає, але дослідження цього наукового на-
пряму ведуться вже декілька років, адже потрібні нові підходи, нові погляди і нові результати. 
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АНОТАЦІЯ
У статті аналізується українська та угорська практика організації візитів на найвищому та ви-

щому рівні. Визначаються ключові моменти в підготовці таких візитів, а також детально розгляда-
ється роль Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента
України та  Головного управління протоколу Міністерства закордонних справ Угорської Республіки у цій
справі. Автор детально зупиняється на змістовній частині переговорного процесу та звертає увагу на
інші суттєві елементи проведення таких візитів.

Дається приклад підготовки до Будапештського саміту ОБСЄ в грудні 1994 року та узгодженню
тексту Меморандуму «Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозпов-
сюдження ядерної зброї».

Ключові слова: дипломатичний протокол та етикет, організації візитів на найвищому та вищому
рівні, Головний департамент Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента
України та  Головне управління протоколу Міністерства закордонних справ Угорської Республіки,
програма візиту.

VISITS AT THE HIGHEST AND HIGH LEVEL 
(UKRAINIAN AND HUNGARIAN PRACTICE)
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SUMMARY
The article analyzes the Ukrainian and Hungarian practice in organization of visits at higher and the highest levels.

The key points in the preparation of such visits were defined and the role of the Head Department of State Protocol
and Ceremonial of the Presidential Administration of Ukraine and the Head Department of Protocol of the Ministry
of Foreign Affairs of the Republic of Hungary in this case was discussed in details. The author elaborates on the content
of the negotiation process and pays the attention to other essential elements of the conduction of such visits.
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The example of preparation for the OSCE Budapest Summit in December 1994 was provided, as well as the
adjustment of the text of the Memorandum «On security assurances in connection with Ukraine’s accession to the
Treaty on Nonproliferation of Nuclear Weapons».

Key words: diplomatic protocol and etiquette, organization of visits at higher and the highest levels, the Head
Department of State Protocol and Ceremonial of the Presidential Administration of Ukraine and the Head
Department of Protocol of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary, program of the visit.

За роки незалежності в Україні сформувалася досить потужна науково-викладацька база для опа-
нування дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет» студентами. Серед найбільш значущих
робіт авторів, що працюють у цій тематиці, варто назвати: В.П. Галушко [1], Г.М. Калашник [2],
О.П. Кулик [3], В.І. Резніченко [4], О.П.Сагайдак [5], П.Д. Сардачук, Т.І. Шинкаренко [6].

Водночас у підручниках чи навчальних посібниках цих авторів розкриваються загальні поло-
ження дипломатичного протоколу та етикету, які виходять із  норм міжнародного права. Якщо ав-
тори і звертаються до специфіки етики та норм дипломатичного протоколу в зарубіжних країнах,
то роблять це досить схематично, глибоко не розкриваючи  особливостей тієї чи іншої країни. 

Саме у цьому контексті вважаємо за доцільне дослідити одну із основних форм дипломатичної
діяльності, а саме — візити на найвищому та вищому рівні, при цьому зробити спробу порівняльного
аналізу української та угорської практики.

Загальновідомо, що візити на найвищому та вищому рівні відіграють вирішальну роль у зовніш-
ньополітичній діяльності держави. Саме через безпосереднє спілкування вищих посадовців держав
з’являється можливість швидкого й авторитетного вирішення гострих та складних питань міжна-
родного життя.

При підготовці та проведенні таких візитів як в Україні, так і в Угорщині відповідні протокольні служби
керуються Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 р. І тут у їх діяльності проявляється
те загальне, що характерне для роботи протокольних підрозділів усіх країн — учасників Конвенції.

Водночас в обох державах існують свої особливості та специфіка протоколу. Розглянемо це більш
докладно.

В Україні візитами на найвищому рівні опікується Головний департамент Державного Протоколу
та Церемоніалу Адміністрації Президента нашої держави. Окрім цього, візити на високому рівні за-
безпечують структурні підрозділи з питань протоколу Апарату Верховної Ради України, Секретаріату
Кабінету Міністрів України, а також Міністерства закордонних справ України та інших органів  ви-
конавчої влади України. 

В Угорщині існує єдиний державний орган, який організує та координує роботу всіх органів дер-
жавної влади у цій царині. Цим органом є Головне управління протоколу Міністерства закордонних
справ Угорської Республіки. Цей підрозділ хоч і є частиною Міністерства, на нього покладається
головна роль в організації протокольної роботи в державі. І хоч у Президента країни, Прем’єр-мі-
ністра, Державних Зборах, окремих міністерствах і відомствах є протокольні відділи, однак всі свої
дії, пов’язані з протокольною складовою міжнародних контактів, вони узгоджують із Головним уп-
равлінням. Діяльність цього підрозділу регламентується Положенням «Про структуру та засади ді-
яльності МЗС Угорщини» [7].

Порядок прийому в Україні глав іноземних держав, глав парламентів, глав урядів, міністрів за-
кордонних  справ, інших високих посадових осіб, представників  іноземних держав регламентується
статтею ІІ положення про Державний Протокол та Церемоніал України» [8]. 

Візити в Україну за своїм значенням,  статусом особи,  яка очолює  іноземну  делегацію,   та особ-
ливостями їх  здійснення поділяються на державні,  офіційні,  робочі візити, візити проїздом,  нео-
фіційні візити,  візити у статусі  особистого гостя. Ми розглянемо перші три типи візитів.

Ініціатива проведення візиту на найвищому рівні, як правило, належить президенту країни, який
планує його здійснити. Про це МЗС вербальною нотою повідомляє посольство України, яке у свою
чергу доводить цю інформацію до МЗС України, яке  інформує про це Адміністрацію Президента.
Рішення щодо  часу  проведення  візиту,  його  тривалості, органів  та  осіб,  відповідальних  за  під-
готовку візиту,  і щодо направлення запрошення ухвалюється  Президентом України. Після цього
знову-таки вербальною нотою МЗС України повідомляє посольство країни, президент якої висло-
вив бажання відвідати нашу країну, про згоду на проведення візиту.

Аналогічна схема діє при узгодженні візитів  Голови  Верховної Ради  України, Прем’єр-міністра
України — Міністерством закордонних справ України стосовно  візитів відповідно глав парламентів,
глав урядів іноземних держав, міністрів закордонних справ.

Програма  візиту в Україну глави іноземної держави розробляється Головним департаментом
Державного Протоколу та Церемоніалу та затверджується  відповідно  Президентом України. Потім
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дипломатичними каналами програма узгоджується із країною, президент якої висловив бажання
відвідати Україну.

У разі прибуття глави держави з дружиною, у програмі візиту передбачається участь у протоколь-
них  заходах дружини Президента України, для неї складається окрема програма.

Узгоджена програма друкується книжечкою двома мовами: українською та мовою країни-гостя.
Окрім програми перебування президента в Україні, в ній розміщені схеми розташування членів де-
легацій по машинах, корисна інформація: номери телефонів   Головного департаменту Державного
Протоколу та Церемоніалу; посольства країни – гостя; телефони аварійних служб м. Києва. Про-
грама роздається кожному члену делегації та особам, які супроводжують високого гостя.

Протокольні заходи за участю глав  іноземних  держав проводяться з  урахуванням  конституційного
устрою  відповідної іноземної держави. В разі  відсутності  інституту президента  (в державах  із монар-
хічним устроєм,  парламентською формою правління тощо) забезпечення візитів глав  урядів здійсню-
ється  згідно з протокольними вимогами щодо прийому глави іноземної держави.

Розглянемо українську практику проведення державних візитів. Статус такого візиту можливий
тільки у разі, коли він здійснюється главою  іноземної  держави і, як правило, лише один раз за час
перебування його на цій посаді.

Як правило, високий іноземний гість прибуває в аеропорт Бориспіль. Над летовищем підніма-
ються державні прапори України та країни гостя. Перед трапом літака  розстелюється червона  ки-
лимова  доріжка.  Уздовж  доріжки  вишиковуються  воїни почесної варти. Далі віце-прем’єр-міністр
України, заступник міністра закордонних справ, глава Адміністрації Президента України, началь-
ник Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу, Голова Київської міської дер-
жавної  адміністрації, посол України в країні гостя, начальник відповідного  структурного  підрозділу
Міністерства закордонних справ України, інші офіційні особи. 

На борт  літака  піднімаються  начальник протокольного департаменту Міністерства закордонних
справ України разом із  послом відповідної  іноземної держави  в Україні,  які вітають главу іноземної
держави і запрошують його до виходу. 

Президент сходить з літака, дівчата в українських національних костюмах вітають президента
хлібом-сіллю. Дружині хлопці в українських національних костюмах  вручають букет квітів. 

Високому гостю представляють українських офіційних осіб, що його зустрічають, після цього
він  направляється до кортежу, на основній машині встановлюються прапорці України та країни
гостя. У поїздці до місця проживання з президентом у машині слідує віце-прем’єр-міністр України,
а також перекладач. Члени делегації та супроводжувачі займають місця в автомобілях, згідно з про-
грамою візиту.

Від аеропорту до державної резиденції,  в якій розміщується глава іноземної держави,  а також  у  пе-
ресуванні  містом автомашину глави іноземної держави супроводжує почесний ескорт мотоциклістів. 

У місті на шляху проходження кортежу вивішуються державні прапори відповідної іноземної
держави і Державний Прапор України. 

Як правило, кортеж прямує до місця державної  резиденції. Після невеликого відпочинку президент
і супроводжувачі знову сідають у кортеж і прямують до Будівлі Адміністрації Президента України.

Офіційна церемонія зустрічі (проводів) відбувається біля Будівлі Адміністрації Президента на
вул. Банковій. Біля центрального входу до будівлі, до якого встановлюються державні прапори Ук-
раїни та країни гостя, главу іноземної держави  вітає Президент України. У разі участі  в державному
візиті дружини  глави  іноземної  держави Президент України вручає їй квіти.

Президент України разом із главою іноземної держави  у супроводі  керівника  Головного депар-
таменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України проходять до
позначеного килимом місця.  

Біля центрального входу палацу шикується почесна варта з чотирьох родів військ та військового
оркестру. Музиканти виконують державні гімни країни гостя та України. Під час виконання гімнів
лунає салют націй (21 артилерійський залп). Начальник почесної вахти віддає рапорт президенту-
гостю. Той підходить до прапора України, кланяється. Після цього керівники двох держав обходять
стрій почесної варти. Президент іноземної держави підходить до мікрофона і українською мовою
вітає вояків. Ті йому відповідають вітанням. Далі президент-гість представляє президенту України
членів своєї делегації, те ж саме робить український високопосадовець. Після чого воїни  проходять
перед ними урочистим маршем, завершається парад проходженням військового оркестру.

Ділова частина візиту, хоч і меншою мірою, але також враховує вимоги протокольних норм. Без-
умовно, у центрі уваги при державному візиті перебувають переговори віч-на-віч, переговори у пле-
нарному форматі. Протоколом визначаються час і місце переговорів, коло офіційних осіб, які беруть
участь у зустрічах з обох сторін. Під час переговорів на столі встановлюються прапори України та
країни-гостя, а також таблички з прізвищами членів делегацій українською мовою та мовою країни-
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гостя. При цьому ці таблички розміщуються так, щоб українська делегація бачила прізвища гостей
українською мовою, в гості своєю мовою. Після завершення переговорів, як правило, влаштову-
ється прес-конференція, яку веде прес-секретар Адміністрації Президента України.

Як українська сторона, так і гості вручають один одному подарунки. Це, як правило, художні ви-
твори, вироби народних митців. Українська протокольна практика не має спеціальної церемонії
вручення подарунків. Існує також практика вручення державних нагород, але це попередньо ого-
ворюється сторонами. Особливо люблять вручати та отримувати нагороди президенти країн Латин-
ської Америки.

Український протокол передбачає покладання вінків іноземним гостем до могили Невідомого
солдата та пам’ятнику жертвам Голодомору. Останню церемонію було включено у протокол під час
президентства В.Ющенка.

Церемонія від’їзду президента іноземної держави відбувається аналогічно приїзду. 
Тепер перейдемо до угорського протоколу щодо візитів на вищому рівні. Як відомо, найвищим

тут є державний візит. Угорські дипломати розробили спеціальну церемонію для цього виду візитів.
Головні події урочистої зустрічі високого гостя відбуваються на площі ім. Л.Кошута перед Держав-
ними зборами Угорщині. На відміну від українського протоколу зустріч на летовищі є досить скром-
ною. Тут делегацію зустрічає державний секретар МЗС та начальник Головного управління
протоколу, посол держави-гостя. Далі у супроводі державного секретаря Президент у кортежі слідує
до площі Л.Кошута перед Будівлею Національних зборів Угорщини. Тут вишиковують   почесну
варту та військовий духовий оркестр, до складу якого входить почесна рота кавалерії. Остання бере
участь в усіх урочистостях країни. Угорці пишаються своїми гусарами і зберігають цю традицію із
давніх часів.

Високого гостя зустрічає угорський відповідник, вітає його  та підводить до офіцера, який ко-
мандує почесною вартою. Президент-гість у супроводі свого колеги та офіцера підходять до дер-
жавного прапора, кланяється  йому та проходить уздовж військові колони, вітається із кожною
ротою угорською мовою, вояки у свою чергу   відповідають. Після цього два президенти стають на
невеличкий подіум, а повз них урочисто крокують почесні роти військових та кавалерії. Завершає
урочистий марш військовий оркестр.

До речі, за роки існування демократичної Угорщини цей церемоніал двічі порушувався. Перший
раз під час візиту Голови Верховної Ради України Л.М.Кравчука у травні 1991 року. Проблема була
в тім, що угорський дипломатичний протокол у перший та й, мабуть, останній раз зіштовхнувся
з необхідністю прийому делегації вищого рівня на чолі з головою парламенту. Не президента, не
прем’єр-міністра, а саме — спікера парламенту. Був ще один делікатний момент: реакція Радян-
ського Союзу на рівень прийому української делегації, адже тут лідер був один — М.Горбачов,
i тільки його потрібно було приймати з усіма відповідними почестями.

Угорці вийшли з цього становища, створивши особливий протокол для зустрічі Л.Кравчука. За-
мість парадної загальноприйнятої зустрічі на площі iм. Л.Кошута перед парламентом, війська були
вишикувані на летовищі, а над резиденцією i на автомобілі були встановлені прапори УРСР, але
в мiстi їх не було. Українців влаштував і такий варіант, тому що їх уперше приймали за кордоном як
представників самостійної держави.

Вдруге це було  пов’язано із візитом до Угорщини Прем’єр-міністра України В.Ф. Януковича
у березні 2007 року. У той час в Будапешті відбувалися бурхливі події. Опозиція створила біля будівлі
Державних зборів наметове містечко, на кшталт українського майдану, і проводити церемонію зус-
трічі В.Ф.Януковича на площі ім. Л.Кошута було небезпечно. І тоді знову угорський протокол ор-
ганізував урочисту церемонію на летовищі. Більш того, сам Прем’єр-міністр Угорщини Ф.Дюрчані,
а такої практики в угорців не існує, особисто зустрів нашого  главу уряду на летовищі біля літака
і супроводжував його до місця переговорів. 

Але повернемося до традиційної угорської практики зустрічі гостей на найвищому рівні. Після
закінчення урочистостей на площі ім. Л. Кошута високий гість слідує зі своїм угорським колегою
до палацу Шандора. Про палац Шандора потрібно сказати окремо. Палац Шандора (угорською
Sбndor-palota) розташований у Будайській  фортеці. Збудований у 1806 році згідно з проектом ар-
хітектора Міхая Поллака для графа Вінсента Шандора. З серпня 1919 року по червень 1941 року
у палаці Шандора працювали прем’єр-міністри Угорщини. Під час Другої світової війни палац був
повністю зруйнований. Відбудували його тільки в 2002 році та повністю відновили внутрішнє оз-
доблення, навіть меблі та картини були поновлені за довоєнними світлинами. З 22 січня 2003 року
палац Шандора є офіційною резиденцією Президента Угорської Республіки.

Традиційно Президент Угорщини запрошує свого відповідника на терасу, з якої відкривається
чудовий краєвид на Дунай та Будапешт, там робляться світлини на пам’ять. Високого гостя заводять
у спеціальну залу, де виставлені подарунки від угорського президента та президента гостя. Угорська

Дмитро Ткач. Візити на найвищому та вищому рівні (українська та угорська практика)



сторона, як правило, дарує вироби відомої у світі порцелянової мануфактури Геренд або дорогі вина
провінції Токай. Йде огляд і відповідні пояснення, після чого високі чільники двох держав прохо-
дять у невеличкий зал, де проходять переговори у форматі віч-на-віч, а далі переговори йдуть у пле-
нарному режимі. 

При кожному візиті на найвищому рівні обов’язковим є покладання квітів до монументу неві-
домого воїна на площі Героїв. Ця церемонія також супроводжується ротою почесної варти та вій-
ськовим оркестром.  

Далі все проходить традиційно, за винятком урочистого обіду, який як правило, угорська сторона
проводить у різних історичних будівлях Будапешта, це можуть бути і знамениті виставочні зали,
і музеї, відомі ресторани.

З власної практики можу сказати, що найтяжче готувати візити під час проведення самітів. Ав-
тору цієї статті довелося організовувати багато візитів президентів України в Угорщину, Словенію,
а також декілька самітів президентів країн ЦСЄ, ОЧЕС в Україні. Проблема організації таких візитів
закордоном полягає у тім, що приймаюча сторона надає тільки протокольний автомобіль, охорону
і програму саміту. Все інше: від розміщення делегації, детальної програми її перебування, забезпе-
чення транспортом – лягає на посольство.

Наведу лише один приклад такої роботи. У грудні 1994 року в Угорщині відбувся саміт країн
НБСЄ, на якому ця спільнота отримала нову назву – Організація з безпеки та співробітництва у Єв-
ропі (ОБСЄ). Вперше на цей надзвичайно важливий форум було запрошено делегацію України на
чолі із новим президентом Л.Д.Кучмою. У Будапешт разом із Президентом прибули секретар РНБО
В.П.Горбулін, глава адміністрації президента Д.В.Табачник, міністр закордонних справ Г.Й.Удо-
венко, його заступник Б.І.Тарасюк, голова комітету із закордонних справ ВР Б.І.Олійник та ще ве-
лика група супроводу.

Для невеликого колективу посольства цей візит був справжнім випробуванням. Ми склали ме-
режний графік роботи, кожний співробітник посольства   отримав власне завдання, де його дії були
розписані по хвилинах. Ситуація ускладнювалася ще тим, що у приміщенні Центру конгресів, де
проходив саміт, було лише шість кімнат, де можливо було проводити двосторонні зустрічі. А деле-
гацій було більше п’ятдесяти. 

Саміту передувала досить складна робота з узгодження тексту Меморандуму «Про гарантії безпеки
у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї» – документа, який
мали підписати під час його проведення. Переговори проходили у готелі «Новотель», у них брали участь
делегації країн-підписантів Білорусі, Казахстану, РФ, США та України. В України грошей на відряд-
ження в Будапешт дипломата високого рівня не було, тому мені довелося очолити нашу делегацію.
Питання багатосторонньої дипломатії для мене завжди були складними, а тут ще мова йшла про від-
мову від ядерної зброї. Виручали постійні консультації телефоном із заступником міністра Б.І.Тарасю-
ком. Оскільки на цих переговорах я був старшим за рангом, то мені довірили роль модератора. 

Протокол проведення підписання передбачав підписання у форматі 3 + 1 (Великобританія, РФ,
США + Україна) документа про надання Україні гарантій безпеки. 

Проблеми виникли тоді, коли молодий казахський дипломат, виконуючи вказівку Центру, за-
явив, що його країна проти формату 3 + 1, тому що гарантії безпеки потрібно надати і Казахстану,
і Білорусі. Відповідно формат повинний бути 5 + 1. Я передзвонив Тарасюку та повідомив цю но-
вину. Реакція Бориса Івановича була надзвичайно різкою. Він дав мені вказівку відстоювати нашу
позицію до кінця, оскільки Казахстан та Білорусія вже відмовилися від свого без’ядерного статусу.
Казахи про таку постановку цього питання і слухати не хотіли. 

На цей час американці прислали посла із особливих доручень, якому я здав модераторство.  Ми
разом із ним думали, як вирішити  цю ситуацію, але виходу не знаходили. І ось уночі мені приснився
сон, що потрібно зробити формат 3 + 1 по три рази. Вранці я набрав Тарасюка і повідомив про такий
варіант, він помовчав, а потім сказав, що рішення дуже слушне, але потрібно переконати у цьому
казахів та білорусів. Перед черговим засіданням робочої групи я повідомив американського колегу
про цю пропозицію, вона йому сподобалася. Але щоб убезпечити нас від непоступливості казахів,
ми домовилися, що ця пропозиція прозвучить від американської сторони. Так воно і трапилося.
Казахи та білоруси на цю пропозицію погодилися.

Л.Д.Кучма приїхав за день до саміту. Поселили ми всю делегацію у готелі «Гелерт», це один із кра-
щих старовинних будинків Буди. Ще з Києва я отримав команду від Д. Табачника поселити його
у номер президентського рівня. Така можливість була і  вимога глави Адміністрації Президента  була
виконана. Готель Президенту і членам делегації сподобався, в комплекс входили також термальні
купальні, так що вранці можливо було їх відвідати. 

Саміт для делегації пройшов успішно. Кучма провів двадцять шість зустрічей за два дні. Нам з на-
чальником протоколу секретаріату Президента України Г. Чернявським довелося узгоджувати як
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час, так і місце проведення. Під час чергового цейтноту із приміщенням, я звернувся до директора
готелю з проханням надати його кабінет у розпорядження українського Президента, він погодився
і проблема з приміщенням для зустрічей була вирішена. 

Л.Д.Кучма був надзвичайно задоволений результатами своєї участі у Саміті, при відльоті подя-
кував мені особисто, просив передати подяку колективу посольства. По прильоту у Київ при зустрічі
з пресою підкреслив, що надзвичайно ефективно спрацювало Міністерство закордонних справ та
посольство України в Угорщині [9].

Підбиваючи підсумок української та угорської практики організації та проведення візитів на най-
вищому рівні, потрібно зазначити таке. Українському протоколу варто позбутися помпезності під
час зустрічі президентів іноземних держав на летовищі, достатньо, щоб їх зустрічали два – три ук-
раїнські високопосадовці на рівні заступника міністра закордонних справ, начальника Головного
департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу.

Цікавою видається угорська церемонія вручення подарунків, а також організація урочистих обі-
дів, вечерь у музеях мистецтва чи в історичних спорудах. Особливого шарму надає церемонії зустрічі
президентів в Угорщині участь у ній роти кінних гусарів. В Україні, з урахуванням козацьких тра-
дицій, така церемонія було б також доречна.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена створенню інтроформаційно-кібернетичного підходу когнітивно-фреймової

подачі інформації як вплив на громадську думку. Розглянуто поняття терміна «фрейм», характерні
властивості та його важлива роль у засобах масової інформації (ЗМІ) в умовах інформаційної війни.
Інформаційні засоби насичені негативною патогенною інформацією, що негативно впливає на свідомість
та підсвідомість індивіда чи суспільства в цілому. Автор наочно зобразив модель-схему щодо елементів
комунікативного фрейму подачі інформації у комунікативно-когнітивному полі, які повинні аргумен-
туватися правовими нормами (достовірність, фактичність та легітимність), шукаючи шляхи безпеки
громадської думки у період гібридної війни (інформаційної та кібервійни).

Запропоновано новий підхід фреймової структури (сценарію) подачі інформації у засобах масової ін-
формації, показавши модель, де побутуватиме в основному нагальна, когнітивна, конфліктна, когні-
тивно-контентна, сугестивна, гносеологічна та семантико-смислова, і яка буде базуватися на
інтроформаційно-кібернетичному підході з метою впливу на чутливу трансформацію свідомості людини
(соціуму) чи суспільства.

Коротко окреслено важливі компоненти безпеки когнітивно-комунікативного ядра інформації як
національна трансформація громадської думки, які допоможуть чітко змінити розвиток національ-
ного духу.

У статті розроблену схему, де запропоновано глобальний когнітивно-фреймовий проект інформа-
ційного середовища як мета впливу на громадську думку, в умовах гібридної війни, що сприятиме новому
мисленню та трансформації людини у розумінні національно-патріотичної важливості кожного гро-
мадянина своєї державі. Тут автор показав нове глобальне фреймове проектування інформаційного се-
редовища, коли у когнітивно-комунікативній взаємодії важливими є: оперативна контактна взаємодія
між адресантом та адресатом, медійна трансформація, нові медіа, суспільна трансформація, соці-
ально-культурна та патріотична ідея, національна, аналітичне та прогностичне бачення розвитку
нації та громадської думки, що підсилить ілокутивний комунікативний процес взаємодії. Завдяки цьому
проекту суспільство буде виховуватись у рамках гуманності, моральності та національності, а відпо-
відно – свідомість людини національно трансформується.

Ключові слова: інтроформаційно-кібернетичний підхід, фрейм, когнітивно-фреймова, мас-медіа,
когнітивно-сугестивний вплив, трансформація свідомості, громадська думка.
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SUMMARY
The article is devoted to the creation of an introformative-cybernetic approach of cognitive-frame giving in-

formation as the influence on public opinion. The concept of term «frame», characteristic properties and its im-
portant role in mass medias (mass-media) in the conditions of media war are considered. The media are fed with
negative pathogenic information which negatively influences on consciousness and subconsciousness of an indi-
vidual or societies on the whole. An author evidently represented a model-chart in relation to elements in the com-
municative-cognitive field, which must be argued by legal norms (authenticity, factuality, and legitimacy),
searching the ways of safety of public opinion in a period of hybrid war (media and cyber war).

The new approach of the frame structure (the scenario) of giving information is offered in mass medias, de-
monstrating a model, where it will exist on the whole: urgent, cognitive, conflict, cognitive-content, suggestive,
gnoseological and semantic-significative, and, which will be based on the introformative-cybernetic approach
with the purpose of influence on the sensible transformation of consciousness of a man (socio) or society.

Important components of safety of the cognitive-communicative core of information are shortly outlined as the
national transformation of public opinion, which will help precisely to change the development of the national spirit.

A chart is developed in the article, where the global cognitive-frame project of information environment is offered
as a purpose of the influence on public opinion, in the conditions of hybrid war which will promote new thinking and
the transformation of a man in understanding the national-patriotic importance of every citizen of the state. Here
the author showed the new global frame planning of the information environment, when in cognitive-communicative
interactions are important: an operative contact interaction between a sender and an addressee, media transforma-
tion, new medias, public transformation, the socio-cultural and patriotic idea, the national, analytical and prognostic
vision of the development of the nation and public opinion which will strengthen an illocutive and communicative
process of interaction. Due to this project the society will be educated within the framework of humanity, morality
and nationality, and accordingly – consciousness of a man will be nationally transformed.

Key words: introformative-cybernetic approach, frame, cognitive-frame, mass-media, cognitive-suggestive
influence, transformation of consciousness, public opinion.  

Постановка проблеми дослідження.Поняття «фрейм», за своєю властивістю пояснюється як комуніка-
тивно-когнітивне структурне поле, в якому присутні: оцінка, судження, змістовність та пізнання комуні-
кативного повідомлення. За визначенням Г.І. Приходько, «під фреймом розуміють типову структуру,
призначену для впорядкування, організації певних даних, якоїсь інформації» [3, с. 72–73]. Автор пояснює
цей термін як вплив на свідомість за принципом структурованості інформації у певному сценарії, що ви-
користовується в когнітивістиці як мовно-комунікативна складова повідомлення. Фрейм пояснюється
як мовний елемент знакової семантики, оскільки кожне слово має семантико-кодове значення, симво-
лічність, міфологічну вербально-невербальну приналежність та конфліктно-смисловий взаємозв’язок,
що допомагає розвивати абстрактно-просторове бачення. На жаль, у сучасних медіа практично не зустрі-
чається пізнавальних текстів (інформації): ні на телебаченні, ні в пресі та радіо, ні в Інтернеті, нині меді-
аефір масово заполонений агресивністю та негативом без семантико-смилового когнітивного значення.

Аналіз останніх досліджень показав, що проблемою інтроформаційної несилової взаємодії займа-
ється вчений-науковець – Юрій Тесля [1], питання когнітивного (пізнавального, маніпулятивного)
впливу інформації на громадську думку вивчають та досліджують багато зарубіжних і українських
психологів, філософів, соціологів, журналістів та інші, наприклад: М.Й. Варій, Л.Е. Орбан-Лембрик,
В.В. Москаленко, І.М. Лубкович,  С. Віндал, Д. МакКвейл, Т.А. Дейк, Г.Г. Почепцов [5], В.Ф. Іванов,
О.Д. Кузнецова, Г.І. Приходько, О.О. Сусська, В.М. Бебик, Е.Л. Доценко, Ю.А. Шерковин та інші.
Когнітивно-фреймову подачу інформації у засобах масової інформації (далі – ЗМІ) як спосіб впливу
на громадську думку з використанням інтроформаційно-кібернетичного підходу не розглядав ніхто
з дослідників, тому це постало актуальним мотивом нашого дослідження.
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Метою статті є оглядінтроформаційно-кібернетичного підходу когнітивно-фреймової подачі ін-
формації у ЗМІ, таким чином здійснюючи вплив на громадську думку через психологію свідомості
і національно-інтелектуальну компоненту та аналітично-прогностичний погляд на нову структуру
комунікативного процесу взаємодії.

Предметом дослідження є когнітивно-фреймова подача інформації як новаторський вплив на
громадську думкуза допомогою інтроформаційно-кібернетичного підходу.

Виклад основного матеріалу. Інформація на сьогодні подається не структуровано відносно когні-
тивного і психологічного впливів на громадську думку. Надзвичайно багато новинної інформації,
проте когнітивно-аналітичної, зокрема позитивної інформації, на жаль, обмаль у ЗМІ. Громадська
думка суспільства певним чином деградується без пізнавальної (когнітивної) інформації, а відпо-
відно менталітет та інтелект знижується. За трактуванням О.Д. Кузнецової, «Людина низької куль-
тури не може творити високої культури, але понизити рівень тієї, яка є, може» [3, с. 24]. Професор
акцентує увагу на роботу журналіста у сфері моральності та гуманності як важливий вид духовності,
що є методологічною основою журналістської професії. Інформація в ЗМІ, яка оперативно швидко
йде з часом, найбільше її переважає в інтернет-мережах та сайтах, нині все частіше зловживає фей-
ковими новинами, які маніпулятивно впливають на громадську думку, таким чином знижуючи рі-
вень своєї культури, моральності, а особливо – довіри до мас-медіа. Якщо мас-медіа функціонально
будуть структуровано подавати інформацію, фільтруючи і перевіряючи, тоді відбудеться своєрідна
реформа журналістської діяльності у новому вигляді, тобто – інтроформаційно-кібернетичному,
що дозволить інформації когнітивно-сугестивно впливати на соціум у цілому [6; 7]. 

Рис. 1 Елементи комунікативного фрейму подачі інформації у комунікативно-когнітивному полі

Завдання журналіста у інформаційному просторі полягає в тому, щоб журналістські матеріали «рятували
суспільство від аморальності, жорстокості, насильства, вчити життєвим мудростям…» [2, с. 53]. Журналісти,
за функціонально професійним призначенням, повинні не тільки сухо подавати факти та новини,психо-
логічно зловживати психікою соціуму, але й працювати над виховним аспектом трансформації думки лю-
дини, змінюючи позицію індивіда щодо національних поглядів до держави, мови та мовлення, культури;
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когнітивно-сугестивно формувати любов до власне своєї країни, таким чином захищаючи її національну
безпеку. Під впливом ЗМІ громадська думка повинна поступово зростати та вдосконалюватись, оскільки
у період інформаційної війни людина перебуває в «павутині» невизначеності. Журналістська робота мала
б показувати авторитет держави, а тому порушення правил журналістської етики та діяльності – прирів-
нюється до кримінального правопорушення, а тому фейкові новини – це неприпустимо для мас-медіа.

У світі інформації існує базовий вплив на громадську думку шляхом внутрішньо-сугестивного
програмування, що певним чином корегує свідомість людини латентним методом і який не завжди
є психологічно дозволений. Глобальна інформаційна прогресія розвитку вимагає нових підходів
у подачі «інформаційного меню», оскільки реципієнт (споживач) вимагає, потребує зовсім інших
підходів комунікативної взаємодії та «начинки» інформаційного матеріалу. 

Громадська думка у процесі світових змін розвивається або ж призупиняє аналітичне мислення,
а відповідно деградує, чи навпаки – прогресує в науково-розумовому сенсі. Інтроформаційно-кі-
бернетичний підхід – це несилове управління, що включає в себе: психологічні, когнітивні та сугес-
тивні дії, за допомогою накопичення знань, віри та цілеспрямованості. А поняття «фрейм» включає
в себе вміння психологічно та кібернетично управляти так суспільством, щоб громадська думка «не
заходила в глухий кут», а навпаки – шукала та накопичувала знання, розвиваючи мислення.

Елементами комунікативного фрейму подачі інформації є: аналіз та оцінка, синтез та прогноз,
мовна семантична еквівалента та мовленнєва дія, цільова інтенція, соціальні мотиви, тематичний
контраст, стратегія розвитку актуалізації, і все це повинно аргументуватися правовими нормами
(достовірність, фактичність та легітимність), шукаючи шляхи безпеки громадської думки у період
гібридної війни (інформаційної та кібервійни) [3; 5]. Це складно, але можливо трансформувати сис-
тему кібернетичного підходу роботи ЗМІ (див. рис. 1).

Сьогодні інформація є різнорідною [9], актуальною і неактуальною, перевіреною і неперевіре-
ною, надзвичайною та інертною, а тому важливість фреймового сценарію полягає в тому, щоб
виокремити характерні особливості інформації – це когнітивна (пізнавальна), сугестивна (навію-
вальна), нагальна, конфліктна, порівняльно-контентна, гносеологічна та семантико-смислова, ос-
кільки тільки така інформація зможе впливати на чутливу трансформацію свідомості людини
і таким чином вносити корегування у розвиток мислення (рис. 2).

Рис. 2. Фреймовий сценарій подачі інформації та складові характеристики впливу на свідомість  лю-
дини як новий інтроформаційно-кібернетичний підхід трансформації

На жаль, у ЗМІ є великий відсоток патогенної  [4; 8] (порнографія, аморальність, вульгарність
і т.д.), та надзвичайної (війна, аварії, лиха і т.д.) інформації, що негативно впливає на виховання
молоді, а також загрожує інформаційно-психологічній безпеці держави. Патогенна інформація руй-
нує психіку людини, а також не дає позитивно гносеологічно та пізнавально розвиватися соціуму,
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оскільки її призначення – знижувати рівень інтелекту та менталітету, зупинити аналітичне мислен-
нята проведення контент-аналізу. Сьогодні людина у світі інформаційної війни та збройного між-
державного конфлікту перебуває в певному хаосі, оскільки не знає, де шукати правди? і кому вірити?

Медіаканали у вирі дезінформації повинні пам’ятати про авторитет сфери журналістики,  на-
самперед – дбати про національну складову впливу на громадську думку як когнітивно-комуніка-
тивне ядро інформації, що включає в себе мову та мовлення, духовність, національність, традиції
та культуру,  розуміння символу, знака, міфологію та семантику слова, конфронтацію та конфлік-
тність як розуміння відстоювання своєї державу (рис. 3) і яке слугуватиме виникненню нового під-
ходу інтроформаційно-кібернетичного управління в національному руслі громадської думки.

Рис. 3. Комунікативне ядро інформації та складові національної трансформації громадської думки

Рис. 4. Глобальний когнітивно-фреймовий проект інформаційного середовища як когнітивно-кому-
нікативна взаємодія
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Побудова нового інтроформаційно-кібернетичного підходу інформації дозволить скласти новий ког-
нітивно-фреймовий сценарій-проект впливу на громадську думку в умовах гібридної війни і таким чином
створить сучасний зразок мислення та трансформації людини у розумінні національно-патріотичної важ-
ливості кожного громадянина своєї держави (див. рис. 4). У поданій моделі зображено нове глобальне
фреймове проектування інформаційного середовища, коли у когнітивно-комунікативній взаємодії важ-
ливими є: оперативна контактна взаємодія між адресантом та адресатом (ЗМІ та споживач), медійна
трансформація, нові медіа, суспільна трансформація, соціально-культурна та патріотична ідея, націо-
нальна ідея (у розвитку інтелектуальному та елітному), аналітичне та прогностичне бачення розвитку
нації та громадської думки, що підсилить ілокутивний комунікативний процес взаємодії.

Трансформація ЗМІ у своїй діяльності повинна насамперед відстоювати національну позицію
статусу держави і розуміти свій вагомий внесок для своєї країни та народу, але діяти винятково ін-
троформаційними (несиловими) методами.

Проект інтроформаційної трансформації – це крок до розвитку нового мислення у свідомості
громадян в національній думці своєї держави, створення нових медіапрограм, а відповідно – це на-
дасть можливість сформувати інноваційне бачення патріотизму та націоналізму очима нового сус-
пільства.

Висновки. Отже, проводячи аналіз подачі інформації сьогоднішніх ЗМІ у період інформаційної
війни, ми побачили ряд проблем в інформуванні суспільства, а також значний відсоток негативного
впливу на громадську думку, що зумовлює деструкцію свідомості людини у національній позиції.
Тому постала нагальна потреба у створенні нового способу управління подачі інформації – це ін-
троформаційно-кібернетичний підхід когнітивно-фреймової інформації, що дозволить трансфор-
мувати мислення соціуму в національно-патріотичному руслі і допоможуть у цьому розвитку нові
медіа, які теж повинні пройти своєрідну реформу професійної діяльності, оскільки їх вплив має
глобальне значення для громадської думки.
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АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються вплив інформатизації на розвиток громадянського суспільства. Досліджу-

ється рівень доступу до мережі Internet громадян різних країн, та кількість створених громадських ор-
ганізацій у цих країнах у період з 2000 до 2015 рр.
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SUMMARY
This article analyzes the impact of information for development of civil society. Study the level of access to the In-

ternet citizens of different countries, and the number of new NGO sin these countries in the period from 2000 to 2015.
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У статті досліджується залежність між рівнем інформатизації та розвитком громадянського сус-
пільства. Наразі ми маємо ситуацію, за якої швидкість розвитку інформаційно-комунікативних тех-
нологій є надзвичайно високою. Одним з елементів ІКТ є мережа Internet, а розповсюдження її та
супровідних до неї елементів, таких як персональні комп’ютери, ноутбуки, мобільні телефони,
планшети і таке інше, ми називаємо інформатизацією.

За час існування людства виникло безліч визначень поняттю громадянське суспільство. Існують
різні теорії та принципи існування громадянського суспільства, деякі видатні вчені та мислителі
стверджують, що громадянське суспільство почало своє існування ще до створення держави, тобто
що держава не є атрибутом громадянського суспільства. Інші, навпаки, наголошують на тому, що
існування громадянського суспільства було б неможливе без держави, і саме держава гарантує їм
можливість такого існування.

Ідея громадянського суспільства є одним із найцінніших досягнень світової політико-правової
думки. Поняття «громадянське суспільство» склалося не відразу, зміст його формувався та збагачу-
вався поступово. Протягом декількох століть виникали і розвивалися нові концептуальні уявлення
щодо сутності громадянського суспільства, його структури та ознак.

Процес формування громадянського суспільства у юридичній науці умовно поділяють на певні
етапи. В основу такого поділу покладено співвідношення громадянського суспільства і держави та
визначення місця названого вище суспільства у загальній структурі людського суспільства.
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Щодо цього існує велике розмаїття поглядів і думок, але більшість із них зводиться до основних
трьох напрямів:

перший: громадянське суспільство розглядається як найбільш якісний етап розвитку людського
суспільства; держава є складовою громадянського суспільства;

другий: громадянське суспільство виступає як механізм, що зв’язує особу, їїінтереси, потреби і
державу як політичну організацію суспільства;

третій: громадянське суспільство і держава розглядаються як окремі елементи суспільної струк-
тури. При цьому обидва утворення можуть розглядатись чи як рівноправні партнери, чи як нейт-
ральні щодо одне до одного елементи, чи як антагоністичні структури [1].

Можна сказати, що поняття «громадянське суспільство» є ще більш давнім, аніж знання про по-
літику. Згадки про громадянське суспільство, роздуми про його значення і призначення виникли
ще дві з половиною тисячі років тому назад.

Принципово новими положеннями збагатив розгляд проблеми громадянського суспільства ні-
мецький мислитель Г.Гегель, згідно з яким:

– громадянське суспільство є сукупністю індивідів, що задовольняють за допомогою праці свої
повсякденні потреби;

– основою громадянського суспільства є приватна власність;
– рушійною силою історичного прогресу є не громадянське суспільство, а держава, яка захищає

людину від випадковостей, забезпечує справедливість і реалізує загальність інтересів;
– громадянське суспільство та індивід підпорядковані державі, бо саме воно інтегрує окремих

індивідів і їх групи в органічну цілісність;
– небезпека існування всеосяжної держави полягає в тому, що воно поглинає громадянське сус-

пільство і не прагне гарантувати громадянам їх права і свободи.
Дослідивши феномен громадянського суспільства, ми маємо змогу надати визначення грома-

дянському суспільству.
Громадянське суспільство – це сукупність індивідів, громадян однієї країни, які існують та спів-

працюють один з одним, створюють власні об’єднання, організації, політичні партії тощо і є рів-
ними перед законом. 

Громадянське суспільство – це суспільство, в якому держава виступає гарантом прав та свобод її
громадян, їх права на приватну власність та точку зору.

Інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соці-
ально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов
для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і ви-
користання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані
на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Одним із ключових елементів інформатизації є розвиток та розповсюдження мережі Internet та
технічних приладів для його користування, наразі ми маємо змогу підключитись до мережі за до-
помого: мобільних телефонів, персональних комп’ютерів, планшетів та ноутбуків.

Інформатизація під виглядом розповсюдження Internet та розвитком комунікаційних технологій
виводить питання громадянського суспільства на якісно новий рівень. Це пов’язано з тим, що наразі
громадяни мають доступ до багатьох джерел інформації, на які владні структури держави практично
не мають впливу. Звісно, можна сказати, що для більшості користувачів можна обмежити доступ
до тих чи інших джерел інформації під виглядом блокування IP-адрес, але більш просунуті корис-
тувачі знають способи обходу таких блокувань. А якщо інформація засвітилась десь у мережі, то її
вже неможливо видалити чи припинити її розповсюдження. Яскравим прикладом цього ми можемо
назвати WikiLeaks, інформаційних ресурс, який розповсюдив секретну інформацію розвідки США,
яку навіть потужні підрозділи по боротьбі з кібертероризмом не змогли видалити та вивести з ме-
режі. Незважаючи на оперативність реагування цих спецслужб, інформація потрапила в мережу
і зупинити її розповсюдження стало неможливо.

Проте доступ до практично будь-якої інформації з практично будь-яких джерел не є одним чин-
ником, який сприяє розвитку громадянського суспільства в сучасному світі, іншим, не менш важ-
ливим, чинником є можливість міжособистісного спілкування громадян за допомогою соціальних
мереж та інформаційних ресурсів.

На цих підставах ми вважаємо, що громадянське суспільство отримало новий виток розвитку,
напряму пов’язаний з розвитком інформатизації під виглядом мережі Internet та технічних засобів
його використання.

На нашу думку, це проявляється у вигляді створення громадянами громадських організацій та
об’єднань, які згуртовують суспільство, громадян і надають їм змогу реально впливати на органи
державної влади, вони виступають медіатором між державою та громадянами. 
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В деяких країнах, таких як Сінгапур, Естонія, Великобританія та США, створили так званий
електронний уряд (e-Government). Така модель державного управління заснована на використанні
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій з метою підвищення ефективності та про-
зорості влади, а також встановлення суспільного контролю над нею. Електронний уряд являє собою
модель управління, в якій вся сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх зв’язків і процесів підтри-
мується й забезпечується відповідними інформаційно-комп’ютерними технологіями. 

Інформаційна система «Електронний уряд» – це система збору, введення, пошуку, обробки, збе-
реження та надання на вимогу користувача згідно з визначеними критеріями інформаційних ре-
сурсів, покликана забезпечити надання органам влади послуг фізичним та юридичним особам,
а також їх інформування про діяльність органів влади.

Аби перевірити нашу гіпотезу, що інформатизація впливає на розвитком громадянського сус-
пільства під виглядом створення громадських організацій та громадських об’єднань, ми вирішили
дослідити кількість ГО та користувачів Internet у період з 2000 по 2015 рр. у ряді країн, таких як: Ук-
раїна, Польща, США, КНР та Великобританія. 

З початку 1990-х років кількість громадських об’єднань в Україні неухильно і стрімко зростає.
В 1991 році в країні діяло близько 300 організацій, у 1996 році — понад 12 тисяч, а в 2000 році —
близько 27 тисяч [2].

Аналіз підтверджує, що на сьогодні сформована широка мережа ГО по всій території України.
Кількість зареєстрованих громадських об’єднань постійно зростає. Станом на 1 січня 2008 р. в Ук-
раїні зареєстровано громадських організацій та їх осередків – 54862 (на початок 2007 р. було 48816,
у 2006 р. —� 46682) [3].

Станом на кінець 2010 р. в Україні нараховувалося 63,000 зареєстрованих громадських організацій [4].
Станом на 2015 р.  в Україні нараховується близько 84000 громадських організацій за даними

ЄДРПОУ Державної служби статистики України [5]. 
Що стосується користувачів мережі Internet, то ми маємо таку інформацію: у 2000 р. Internet-ко-

ристувачів в Україні було близько 100,000, причому вже через п’ять років у 2005 р.  ця цифра стано-
вила вже 5,278,000 осіб, а у 2010 р. — 12,900,000. Станом на сьогодні, за даними світового ресурсу
з підрахунку користувачів  мережі «InternetLiveStats», кількість користувачів мережі становить
близько 16,849,000 осіб [6].

За даними дослідження «NGOsinPoland 2002», станом на 2000-й рік в Польщі налічувалось
близько 36,500 громадських організацій та фундацій (особливості законодавства Польщі) [12], а вже
через п’ять років їх кількість становила близько 45,800 [13]. У 2010 році, відповідно до звіту «Poland –
generalinformation – NGOscontext», в країні налічувалось близько 60,000 громадських організацій
та фундацій [14], а станом на 2015 рік, за даними «NGOPartnershipPortal», понад 80,000 [15].

Таблиця 1 
Кількісні показники користувачів мережі Internet

Щодо користувачів мережі Internet у Польщі ми маємо такі дані згідно з «InternetLiveStats»:
у 2000 році налічувалось 2,749,000 користувачів мережі, а вже в 2005 році ця кількість виросла в рази
та становила 14,827,000 осіб, і до 2010 року виросла до 23,805,000 осіб, станом на 2014-2015 роки
кількість користувачів мережі Internet в Польщі сягає 25,665,000 осіб [8].

В Китаї, відповідно до інформації видання «Theeconomst», кількість громадських організацій
станом на 2000 рік становила 162,000, через п’ять років ця кількість виросла практично вдвічі до
позначки в 310,000 організацій, а в 2010 році ця кількість становила вже 430,000 громадських орга-
нізацій, станом на 2015 рік у Китаї налічують щонайменше 511,000 громадських організацій [11].
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Країна
Кількість користувачів мережі Internet (чоловік)

2000 р. 2005 р. 2010 р. 2015 р.

Україна 100,000 5,278,000 12,900,000 16,849,000

Польща 2,749,000 14,827,000 23,805,000 25,665,000

США 122,600,000 202,657,000 231,062,000 279,834,000

КНР 22,739,000 112,552,000 466,418,000 704,719,000

Великобританія 15,811,000 42,203,000 52,756,000 57,075,000
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Таблиця 2 
Кількісні показники Громадських Організацій

Якщо говорити про кількість користувачів Internet, то на тлі інших країн вони виглядають вра-
жаючими. Так, на 2000 рік у Китаї було 22,739,000 користувачів мережі, у 2005 році їх кількість зросла
вже до 112,552,000 осіб, а у 2010 вона становила неймовірні 446,418,000 користувачів. Станом на
2015 рік в Китаї кількість користувачів мережі Internet становить щонайменше 704,719,000 осіб [7].

У США відповідно до доповіді «FactSheetonNon-GovernmentalOrganizationsin U.S.» кількість
неурядових громадських організацій в 2000 році становила близько 138,000, у 2005 році ця кіль-
кість зросла до 543,000, а вже в 2010 році кількість неурядових організацій становила колосальні
947,000, станом на 2015 рік кількість громадських організацій в США становить щонайменше
1,500,000 [16].

Кількість користувачів мережі Internet у Сполучених Штатах Америки відповідно до даних
«InternetLiveStats» на 2000 рік становила колосальні 122,600,000, і вже за п’ять років зросла майже
вдвічі і становила 202,657,000 юзерів, продовжуючи невпинно зростати, кількість користувачів ме-
режі у 2010 році становила вже 231,062,000, а станом на середину 2015 року кількість користувачів
мережі Internet в США становить 279,834,000 осіб і, якщо врахувати, що все населення США — це
близько 318-ти мільйонів, то це справді вражаюче число [9].

Розглядаючи Великобританію, а саме питання недержавних громадських організацій, то, за нео-
фіційною інформацією, існує близько 500,000 громадських організацій. Але офіційні цифри значно
менші. Попри це, у Великобританії в 2000 році було зареєстровано понад 100,000 громадських ор-
ганізацій, і надалі їх кількість стабільно збільшувалась, і вже у 2005 році становила 123,000, а в 2010 році
140,000 недержавних організацій, станом на 2015 рік їх кількість приблизно 170,000 [17].

Якщо розглянути кількість користувачів мережі Internet, то в 2000 році їх налічувалось 15,811,000
осіб, а вже у 2005 році їх кількість зросла майже втричі до 42,203,000 осіб, та продовжила зростати,
і у 2010 році становила близько 52,756,000 осіб, станом на 2015 рік кількість користувачів мережі
Internet у Великобританії становить приблизно 57,075,000 осіб [10].

Таким чином, провівши дослідження, ми виявили закономірність, що чим вище рівень інфор-
матизації населення, тим більша кількість громадських організацій — одного із значних показників
розвитку громадянського суспільства. Тобто в країнах, де рівень інформатизації невпинно зростає,
зростає і кількість громадських організацій, що свідчить про розвиток громадянського суспільства.
Виходячи з цього, ми прийшли до висновку, що інформатизація суспільства, яка надає змогу гро-
мадянам не лише отримувати інформацію з багатьох джерел, а й можливість міжособистісного спіл-
кування, створюються об’єднання громадян зі спільними інтересами та цілями, починаючи від
правозахисних організацій, закінчуючи розважальними заходами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.ebk.
net.ua/Book /law/zaychuk_tdp/part2/411.htm

2. Громадські організації // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://myukraine.info/uk/society/ngo
3. Динаміка та розширення спектру діяльності громадських організацій як складові демократизації українського сус-

пільства// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/May08/03.htm
4. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002-2010 роки: Звіт за даними дослідження / Л. Пали-

вода, С. Голота. – К. : ВД «Купол», 2010. – С. 19.
5.Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання // [Електронний ресурс].–

Режим доступу: http:www.ukrstat.gov.ua

Країна
Кількість користувачів мережі Internet (чоловік)

2000 р. 2005 р. 2010 р. 2015 р.

Україна 27,000 43,000 67,000 84,000

Польща 36,500 45,800 60,000 80,000

США 138,000 543,000 947,000 1,500,000

КНР 162,000 310 430,000 511,000

Великобританія 100,000 123,000 140,000 170,000

Андрій Вишневський. Вплив інформатизації на розвиток громадянського суспільства



6. Світовий ресурс по підрахунку користувачів  мережі «InternetLiveStats» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.internetlivestats. com/internet-users-by-country

7. China Internet Users // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.internetlivestats.com/internet-users/china
8. Poland Internet Users // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.internetlivestats.com/internet-users/poland
9. Internet Usersinthe U.S.A. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.internetlivestats.com/internet-

users/united-states
10. United Kingdom Internet Users// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.internetlivestats.com/internet-

users/united-kingdom/
11. China’sfuture Enterthe Chinese NGO // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.economist.com/news/lead-

ers/21600683-communist-party-giving-more-freedom-revolutionary-idea-enter-chinese-ngo
12. NGOsin Poland 2000 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.ngo.pl/files/badania.ngo.pl/pub -

lic/NGO_research/NGO_Poland_research_2002.pdf
13. National Report –Poland // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_re-

port_pl_en.pdf
14. Poland – general information – NGOscontext// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ffl.org.pl/files/In-

formation_about_Poland_and_ CFs_in_PL.pdf
15. NGO Programme 2009-2014 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ngonorway.org/countries/poland
16. Fact Sheeton Non-Governmental Organizationsin U.S. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iipdi -

gital.usembassy.gov /st/english/texttrans/2012/01/20120130171036roma0.1718823.html
17.Informationon NGOs // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moyak.com/papers/ngo-information.html

REFERENCES

1. Ponjattja, zmist i struktura gromadjans'kogo suspil'stva. http:www.ebk.net.ua/Book /law/zaychuk_tdp/part2/411.htm
2. Gromads'ki organizacii'. http://myukraine.info/uk/society/ngo
3.Dynamika ta rozshyrennjaspektru dijal'nostig romads'kyh organizacij jak skladovi demokratyzacii' ukrai'ns'kogo suspil'stva.

http://old.niss.gov.ua/ Monitor/May08/03.htm
4. Stan ta dynamika rozvytku neurjadovyh organizacij Ukrai'ny 2002–2010 roky: Zvit za danymy doslidzhennja / L. Palyvoda,

S. Golota. Kyiv : VD «Kupol», 2010. P. 195. 
5. Kilkist subiektiv YeDRPOU za orhanizatsiino-pravovymy formamy hospodariuvannia. http:www.ukrstat.gov.ua
6. Svitovyi resurs po pidrakhunku korystuvachiv  merezhi «Internet Live Stats».  http://www.internetlivestats. com/internet-

users-by-country
7. China Internet Users.  Availableat: http://www.internetlivestats.com/internet-users/china
8. Poland Internet Users. Availableat: http://www.internetlivestats.com/internet-users/poland
9. Internet Usersinthe U.S.A. Availableat: http://www.internetlivestats.com/internet-users/united-states
10. United Kingdom Internet Users. Availableat: http://www.internetlivestatscom/internet-users/united-kingdom/
11. China’sfuture Enterthe Chinese NGO. – Availableat: http://www.economist.com/news/leaders/21600683-communist-party-

giving-more-freedom-revolutionary-idea-enter-chinese-ngo
12. NGO sin Poland 2000. – Availableat: http://portal.ngo.pl/files/badania.ngo.pl/public/NGO_research/NGO_Poland_re-

search_2002.pdf
13. National Report – Poland // Availableat: http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_pl_en.pdf
14. Poland – general information – NGOscontext. – Availableat:http://www.ffl.org.pl/files/Information_about_Poland_and_

CFs_in_PL.pdf
15. NGO Programme 2009-2014. – Availableat:http://www.Ngonorway.org/countries/poland
16. Fact Sheeton Non-Governmental Organizationsin U.S. – Availableat:http://iipdigital.usembas sy.gov/st/eng lish/texttrans/

2012/01/20120130171036roma718823.html
17.Informationon NGOs. – Availableat: http://www.moyak.com/papers/ngo-information.html

68

ІІнформаційне суспільство



Освіта регіону — 2016/2 69

Розділ VІІ 
«ГІБРИДНІ» ВІЙНИ

ПРИЧИНИ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ ТА ЗАХОДИ
З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТАКИХ КОНФЛІКТІВ У МАЙБУТНЬОМУ

УДК 32.019.5
Дмитренко, Микола,
доктор політичних наук, професор,
Шистопал, Олена, 
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Україна, Київ),
аспірантка,
mdmytren@gmail.com

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються специфіка політичної ситуації в країні та неадекватне реагування силових ві-

домств на зовнішні загрози, зокрема, агресивні дії РФ, а також причини поразок України як на внутріш-
ньому, так і зовнішньому інформаційних фронтах. До цього спонукали також розбалансованість системи
захисту національної безпеки, відсутність дієвої координації, децентралізація управління і відомчість у про-
суванні національних інтересів і державної політики України за кордоном, тотальна корупція, ігнорування
конституції, законів та громадської думки з боку владних структур тощо. Специфіка політичної ситуації
в Україні напередодні анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі була зумовлена політичною кризою,
що переросла в збройний конфлікт, спровокований непримиренністю поглядів на подальший розвиток ук-
раїнської державності між владними структурами та опозиційними партіями. Поштовхом до протисто-
яння стала відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом
восени 2013 р., унаслідок чого українці, власне, поділилися у своїх прагненнях на прихильників і противників
східного (авторитарного) та західного (демократичного) векторів суспільного розвитку. Не останню роль
у цьому зіграло й посилення авторитаризму в діях владної еліти, а саме: фактичне підпорядкування прези-
дентові виконавчої та судової гілок влади, контрольованість парламенту, підвищення ролі силових відомств,
прокуратури, утиски бізнесу представників опозиційних сил та ослаблення їхніх фінансових можливостей
тощо. Усе це зруйнувало авторитет влади, яка перетворилася на символ корупції та зловживань.

Ключові слова: причини конфлікту, зовнішні загрози, інформаційні загрози, інформаційні
впливи, інформаційна політика, національна безпека, національна розвідка, політичне протисто-
яння, політична злагода.
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SUMMARY
In the article the specific of political situation in a country and inadequate reacting of power departments are ex-

amined on external threats, in particular, aggressive actions of Russian Federation, and also reasons of defeats of
Ukraine both on internal and external informative fronts. In particular, this imbalance of the system of defense of
national safety also, absence of effective coordination, decentralization of management and lack of coordination
protecting national interests abroad of national interests and state policy of Ukraine abroad, total corruption, ignoring
of constitution, laws and public opinion from the side of outlawry and others like that. The specific of political situation
in Ukraine on the eve of annexation of Crimea and beginning of battle actions on Donbas was predefined by a political
crisis, which outgrew in the armed conflict, provoked by irreconcilability of looks to further development of the Ukrain-
ian state system between government and opposition.The cause of the protests was the refusal of president of Ukraine
sign agreement on association between European Union and Ukraine in autumn 2013. The led to a section of the
people on the supporter and opponents of the eastern and western vectorsof social development. Played a negative
role in strengthening authoritarian strengthening authoritarian state power: the actual submission to the president
all branches of government, control of parliament, strengthen law enforcement, harassment of the opposition and
business ets.It destroyed the authority of the government which become a symbol of corruption and abuses.

Key words:reasons of conflict, external threats, informative threats, informative influences, informative
policy, national safety, national secret service, political opposition, political consent.

        

Сучасний етап перехідного періоду розвитку України характеризується перманентною кризовою
ситуацією, яка охоплює політичну, економічну, соціальну й духовну сфери. Зростає недовіра людей
до діяльності владних структур: надії на оптимізацію та стабілізацію суспільно-політичного й еко-
номічного життя після президентських і парламентських виборів 2014 р. не виправдалися. Найвищі
органи законодавчої і виконавчої влади, замість того, щоб зосередити увагу на розв’язанні назрілих
політичних, економічних та соціальних проблем, втягувалися в чергові протистояння. Майдан мав
на меті швидко змінити владу і підписати асоціацію з ЄС, а що робити далі, ніхто не замислювався,
принаймні концепції розвитку України після підписання асоціації з ЄС немає досі. 

Небезпека подібного стану полягає в тому, що державні інститути, працюючи на панівний про-
шарок, так само прикривають, удаючись до обману, антисоціальні дії. Здається, когорта «нових ук-
раїнців» у владі цього не розуміє і робить усе можливе для підготовки соціального вибуху. Спосіб
життя «усе підгребти під себе» рано чи пізно виведе з рівноваги будь-яке суспільство, адже всі ро-
зуміють, що чесним шляхом стати багатим у бідній країні неможливо. Як писав Оноре де Бальзак,
«за кожним великим багатством обов’язково стоїть злочин». І хоч імовірно, що не кожен багатій
здобув свій майновий статус завдяки злочину, народ (тим паче, якщо він стане «натовпом») навряд
чи почне розбиратися, хто і як отримав свої статки (прикладів історія знає немало). Предметом його
гніву стане кожен, хто їздить на «Мерседесі» чи «БМВ», відпочиває на Канарських островах чи на
Тайвані, проживає в «Царському селі» чи має віллу в престижному районі [1]. 

Демагогія перетворилася на основний засіб прикриття неспроможності політиків. Декларування
влади щодо проведення певних дій зовсім не означало, що це насправді буде зроблено. Парадокс
полягає в тому, що всі розмови про євроінтеграцію, шлях до цивілізаційного простору, підвищення
соціальних стандартів, боротьбу з корупцією прикривають небажання владної еліти що-небудь ра-
дикально змінювати. Донині не знято напругу між центром і регіонами, конкуренцію між регіо-
нальними, політичними та фінансово-промисловими групами за вчинення впливу на прийняття
рішень центром. Тривають нескінченні конфлікти всередині політичної еліти, яка виявляє нездат-
ність усвідомити розкол як внутрішню проблему суспільства й тяжіє до розуміння цих проблем як
підступів зловмисників і конкурентів, яких потрібно виявити, а ще краще знешкодити. 

Однак досвід історії доводить, що «полювання на відьом» у принципі неспроможне запобігти
розколу, а тим паче його ліквідувати, а може, хіба що, змінити його форму чи загнати в підпілля.
А якщо врахувати боротьбу між різними фінансово-промисловими групами й кланами, централь-
ною і регіональною елітами, фракціями і групами в парламенті, то стає очевидним, що для полі-
тичних відносин в Україні завжди був характерний досить високий рівень конфліктності. 

Минула влада, декларуючи наміри європейської інтеграції, насправді діяла на користь вступу
держави до єдиного економічного простору (ЄЕП). Відмова В. Януковича від підписання Угоди про
асоціацію України з Європейським Союзом стала каталізатором збурення в суспільстві, яке вили-
лося в Майдан узимку 2013–2014 рр. 

Після Революції гідності до влади під гаслами євроінтеграції, боротьби з корупцією та проведення
політичної реформи (децентралізації влади, урахування ролі регіональних інтересів, що постійно зрос-
тає, та інших реформ у різних сферах суспільного життя) прийшли нові люди. Отже, Майдан зробив
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свою справу, привівши до влади нову команду. Інша частина роботи залишилася за органами влади,
політичною елітою. Але наскільки реалізовано завдання, сформульовані під час Майдану? 

Минуло чимало часу після перезавантаження влади: обрано нового Президента, новий парла-
мент, навіть нові органи місцевого самоврядування, але проголошені гасла донині залишаються
гаслами. Можна погодитися з А. Гальчинським, який вважає, що слабким місцем протягом усіх
років незалежності була і є регіональна політика. Саме тому, на його думку, було б доцільно ухвалити
закон «Про основи регіональної політики в Україні», який мав би офіційно визначити принципи
відносин держави і регіонів у визначальних сферах суспільного життя [2]. 

І якщо деякі євроінтеграційні завдання під тиском ЄС якось розв’язуються, то щодо інших, крім
озвучених намірів, практично нічого не зроблено. Зрештою ми вкотре стаємо свідками підтвер-
дження теорії англійського філософа XVII ст. Джона Толанда про те, що рано або пізно людина стає
тим, з ким вона бореться. 

Проте проблеми зіткнення різних концепцій стосовно місця й ролі України в геополітичному
просторі, співвідношення загальноукраїнських інтересів та інтересів світової спільноти вимагають
свого вирішення. Тому аналіз подій на Донбасі в цьому контексті дає змогу адекватніше оцінити
причини конфлікту та непідготовленості силових відомств до його локалізації на початковій стадії. 

До тактики інформаційного тиску на Україну Росія перейшла ще задовго до Майдану. Урядові
кола РФ не сприймають незалежність нашої держави і вважають Україну російським регіоном зі
специфічним політико-правовим статусом. Відповідно розробляється й стратегія російських полі-
тичних та бізнес-структур стосовно розвитку внутрішньоукраїнських політичних процесів. За весь
час незалежності політичні й бізнесові кола РФ крок за кроком відвойовували все нові «плацдарми»
на українських теренах, відігравали все більшу роль в українському політикумі, економіці, промис-
ловості, кредитно-фінансовій сфері тощо.

Чи не однією з перших спроб Росії вплинути на політичну ситуацію в Україні було ухвалення
2002 р. «Програми заходів з підтримки Російською Федерацією співвітчизників за кордоном на
(2002–2007 роки)», у якій передбачалися шляхи формування умов для захисту та заохочення прав
і свобод російськомовного населення. У межах цієї «захисної» кампанії на Україну чинили тиск з
питань надання офіційного статусу російській мові та запровадження подвійного (українсько-ро-
сійського) громадянства. 

Для досягнення мети передбачалося втягнути Україну в міжнародні домовленості в межах СНД
про спільну мовну політику, яка передбачала визнання всіма державами-учасницями російської
мови як офіційної. Іншим елементом кампанії стала підтримка російських національно-культурних
та інших громадських організацій в Україні, які переймалися питаннями «дискримінації російської
мови і культури». Тільки на 2002 рік для реалізації цієї Програми Урядова комісія у справах співвіт-
чизників за кордоном виділила 135 млн руб. [3]. 

Причиною такого поспіху, можливо, стали результати перепису населення України 2001 р., які
засвідчили загрозливі для РФ зміни в складі російської діаспори. За переписом частка громадян Ук-
раїни, які позиціонували себе як етнічні росіяни, зменшилася з 22% у 1989 р. до 17% у 2001 р. При-
близно така сама ситуація (16,5%) була й за переписом населення в 1959 р., що також стривожило
керівництво СРСР [4]. 

Як відомо, тоді проукраїнське керівництво нашої держави було замінено на проросійське, зу-
силлями якого кількість етнічних росіян зросла до 22%. Падіння в ХХІ ст. кількості російського
етносу в Україні знову до критичних 17% (для надання статусу територіальної автономії необхідно
20%) й стривожило російське керівництво. Мабуть, тому РФ у межах реалізації завдань з розши-
рення своєї присутності в Україні посилила роботу з активізації діяльності наявних та заснування
нових підконтрольних структур. Зокрема, у вересні-грудні 2004 р. за сприяння «Росзарубіжцентру»
та інших організацій РФ у нашій державі було створено низку нових громадсько-політичних об’єд-
нань проросійського спрямування («Російський Клуб», Координаційну раду молодіжних організа-
цій російських співвітчизників, Товариство сприяння відродженню російської культури і традицій
тощо). Крім того, військово-патріотичні організації РФ активізували діяльність із залучення до спів-
праці організацій російських співвітчизників нашої держави. З 2006 р. у м. Києві та низці обласних
центрів України розпочали свою роботу «Російські культурні центри» (РКЦ). З позицій РКЦ упро-
ваджувався механізм фінансування проросійських організацій, окремих політиків та інших полі-
тичних і мас-медійних проектів в Україні через різноманітні гуманітарні програми РФ [5].

У підсумку наприкінці 2013 р. на території України функціонувало понад 200 проросійських гро-
мадсько-політичних об’єднань та регіональних російських общин, найактивнішими серед яких
є Руський Рух України, Руська Община України, Руський молодіжний рух, партія «Руський Блок»,
Всеукраїнське товариство російської культури «Русь», Рада слов’янських народів України, Росії,
Білорусі та низка інших. 

Микола Дмитренко. Причини воєнного конфлікту на Донбасі та заходи з попередження таких конфліктів у майбутньому



Втручання російських владних органів в етномовну й етнокультурну ситуацію в Україні підняло
на поверхню ті емоції й почуття, які посилюють міжетнічну недовіру і продукують конфліктні
настрої, небезпечні для України як перспективою її втягування в непривабливі російські зовніш-
ньополітичні проекти, так і провокуванням внутрішньо українського протистояння між прихиль-
никами та противниками західного вектора міждержавних відносин. Наслідком таких дій стало
посилення конфліктогенності всередині українського суспільства, що вилилося в масові акції про-
тесту та силові протистояння між захисниками української мови та владою. Під час цих протисто-
янь, які досягли свого апогею після того, як Верховна Рада ухвалила Закон України «Про засади
державної мовної політики», улітку 2012 р. влада вперше використала так званих «тітушок» — оп-
лачуваних людей для скоєння провокаційних дій. 

Водночас російські експертні групи ще тоді опрацьовували можливість ініціювання процесу
створення в східних та південних регіонах нашої держави, де проживає 78% етнічних росіян, про-
російських громадсько-політичних об’єднань, які могли б ефективно протистояти «антиросій-
ському курсу керівництва України» [5].

Усі ці обставини визначили логіку проекту «Новоросія», який мав виправдати підконтрольність
Російській Федерації півдня та сходу України. Цей ідейний концепт репрезентував В. Путін ще
17.04.2014 р., де основною була теза про те, що території Харківської, Луганської, Донецької, Хер-
сонської, Миколаївської та Одеської областей у часи Російської імперії не входили до складу Ук-
раїни, а їх передав нашій державі радянський уряд [6]. 

Мабуть, у цьому й полягала ідея щодо відновлення «історичної справедливості» – утворення
сучасної держави Новоросія. На початку впровадження цього проекту було проведено акції інфор-
маційного впливу: мітинги, демонстрації, прийняття резолюцій з приєднання до РФ, «референ-
думи» на підтвердження незалежності тощо. Ці акції досягли своєї мети лише на Донбасі, решта
ж російськомовних регіонів не піддалася на провокації. Тому був привід перейти до воєнної фази
хоч би на Донбасі, залучивши до участі в бойових діях українських громадян.

Постає питання, чому політика РФ із захисту співвітчизників за кордоном знайшла підтримку
на Донбасі, а інші регіони вчинили спротив.

Щоб відповісти на це питання, спочатку розглянемо результати перепису населення України
в 1959, 1989 і 2001 рр. [7].

Чисельність етнічних росіян 
у південно-східному регіоні України (у відсотках) 

Порівнюючи активність протистоянь у регіонах з показниками в таблиці, бачимо, що напруга
цих протистоянь була пропорційною чисельності російського етносу. Там, де ця чисельність пере-
вищує третину населення, вуличні акції переросли в збройне протистояння. У Харкові, Одесі та За-
порізькій області, де частка громадян України російської національності становить понад 20%,
відбулися окремі сутички із застосування зброї, у Дніпропетровську (17%) – лише мирні мітинги,
а на жителів Миколаєва та Херсону (по 14%) інформаційно-психологічні операції РФ практично
не мали впливу.
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Область 1959 рік 1989 рік 2001 рік

Дніпропетровська 17,2 24,2 17,6

Донецька 37,5 43,1 38,6

Запорізька 25,9 32,0 24,7

Луганська 38,7 44,8 36,1

Миколаївська 13,7 18,8 14,0

Одеська 21,7 27,4 20,7

Харківська 26,4 33,3 25,6

Херсонська 15,6 20,2 14,0

Усього в Україні 16,5 22,0 17,2
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Інколи можна почути чи прочитати в ЗМІ коментарі деяких політиків, що причиною того, що
Донбас відгукнувся на інформаційну інтервенцію РФ у формі спалаху сепаратистського руху, стало
загострення проблеми ідентичності для російськомовного населення цього регіону через державні
заходи з підвищення статусу української мови. Можливо, вони в чомусь і мали рацію, але в цілому
це не так, адже решта російськомовних регіонів не сприйняла ідеї «Новоросії» і навіть чинила їй
активний спротив. Опікування РФ долею російської мови та культури в Україні є лише звичайним
камуфляжем геополітичних амбіцій російської державно-політичної еліти, зокрема провокування
внутрішньоукраїнського протистояння між прихильниками й противниками західного вектора між-
державних відносин та намагання проросійських сил в Україні перешкодити інтеграції нашої дер-
жави з європейськими і євроатлантичними структурами. 

Державу й суспільство розколола не мова — це зробили політики, їхня жага влади. Жодні зов-
нішні інформаційні впливи не могли завдати більшої шкоди для консолідації нації, ніж свої чи за-
слані політики, які десятиліттями вмонтовували у свідомість українського народу ідеї меншовартості
російського або українського етносу. Слід визнати, що до розколу в Україні, який відбувся не на
мовному, а на ментальному рівні, доклали чимало зусиль українські політики. Звичайно ж, цим не
могли не скористатися й антиукраїнські сили в інших державах для просування своїх інтересів. При-
нцип управління «розділяй і владарюй» особливо активно почали культивувати політичні сили
з 2004 р. в боротьбі за владу, поділяючи Україну на «бандерівський» захід і «бандитський» схід та
прищеплюючи українському народові постулати високої культури й інтелігентності одних і варвар-
ства, «немитої Росії» інших тощо. Перемога, отримана через розкол нації, – це піррова перемога,
тому що сили, які програли на певних виборах, робитимуть усе для свого реваншу, діючи за при-
нципом «що гірше, то ліпше».

І проблема тут зовсім не в мові, адже в Україні практично всі знають російську мову, але інтегру-
ватися з російським простором охочих не так багато. Натомість, не так досконало знаючи мови єв-
ропейських народів, більшість хотіла б жити в їхньому цивілізованому просторі. Українській владі
треба, мабуть, було б більше уваги звертати не на мову, а на менталітет, традиційну культуру регіонів
України, зокрема й Донбасу, де історично мешкають представники різних національностей, значна
частина яких шукала притулку від переслідувань влади. Складається враження, що українська влада
багато років експлуатувала тему мови, аби відвернути увагу суспільства від соціальних, економічних
та інших внутрішніх, незручних для неї проблем. 

Отже, як засвідчили події 2014 р., проблема полягала не в мові, а в ігноруванні реалій суспільного
буття регіонів, спробі влади вмонтувати зразки західноукраїнської культури в традиційну культуру
сходу нашої держави, не враховуючи того, що традиція – це історична пам’ять, у якій сконцентро-
вано суспільно-політичний досвід того чи того народу. Цінності традиційної культури великою
мірою орієнтують громадян на малу групу, що формується під впливом традиційних інтересів
у новий етнос.

Мовний фактор мав радше зовнішній, ніж глибинний, сутнісний вплив. Про це свідчить, зок-
рема, його мінімальне значення для переселенців, які в численних фокус-групах і глибинних ін-
терв’ю взагалі не говорили про те, що мова навчання в школах або виховання в дитячих садках має
для них скільки-небудь серйозне значення [8]. 

Слід зауважити, що упродовж двох століть на теренах Донбасу сформувався новий етнос зі своїм
менталітетом. Цей етнос для виживання повинен був створити свої норми і правила суспільного іс-
нування. Нова субкультура стала відмінною і від традиційної української, і від традиційної росій-
ської культур, тобто своя донецька культура для мешканців цього регіону є традиційною. Саме тому,
щоб безконфліктно співіснувати в єдиному просторі, ми мусимо зважати на такі обставини — хотіли
б ми цього чи ні. Ігнорування цього факту призводить до тяжких, непередбачуваних наслідків. Ни-
нішня ситуація в Україні чимось нагадує проблеми становлення США, війну між цивілізованою
північчю і рабовласницьким півднем за відстоювання своїх традиційних цінностей, яка закінчилася
прийняттям конституції 1787 р. після довгих і складних перемовин. 

Тому маємо констатувати, що для пошуку політичної злагоди в суспільстві влада повинна запро-
понувати свою програму досягнення консенсусу між традиційними цінностями й реальними сус-
пільними відносинами, використати для цього досвід інших країн, наприклад США. Подолання
розколу – питання не одного року, а копітка повсякденна робота з культивування суспільної кон-
солідації та громадської злагоди. Натомість нехтування національною ідентичністю населення
різних регіонів України, їхньою культурою, традиціями, менталітетом – цим своєрідним їхнім ге-
нетичним кодом, який відторгатиме будь-які нововведення, що суперечать його єству, приховує
в собі потенційну загрозу неврівноваженості, розриву внутрішньо суспільних комунікацій, напруги
між регіонами, верствами населення та державою, між духовною елітою й масами, нескінченних
конфліктів усередині політичної еліти. 
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Осмислення особливостей української ментальності необхідне для досягнення консенсусу, по-
літичної злагоди в суспільстві. З огляду на це владні інститути, пропонуючи якісь нововведення чи
реформи, повинні усвідомлювати, на які політичні, економічні, соціальні, культурні чинники та
наслідки вони можуть при цьому розраховувати. Адже існує небезпека переступити поріг макси-
мально допустимого потоку інновацій у конкретній ситуації, коли суспільство через самобутність
своєї культури не в змозі осягнути, осмислити і включити у свій світогляд новаторські ідеї, оскільки
вони викликають дискомфорт у переважної більшості населення країни, регіону або етносу. 

Перейдемо до питання причин поразок силових відомств на початку бойових дій. Ще 7 квітня
2008 р. на закритому засіданні Росія-НАТО була оприлюдена теза щодо можливості  відторгнення
Криму та східної частини Україні у разі її вступу до НАТО [9]. Але навіть у цих умовах тодішня ук-
раїнська влада замість того, щоб вжити заходів проти очевидної зовнішньої загрози, зосередивши
зусилля на розбудові збройних сил, надалі планомірно скорочувала їхню чисельність і зменшувала
бюджет на оборону. Нестабільність політичної ситуації в країні, перманентна боротьба за владу груп
непримиренних політичних еліт, масові виступи, протистояння та зіткнення народу з правоохорон-
цями призвели до того, що владна еліта почала вбачати у своїх політичних опонентах і власному
народові основну загрозу для владарювання. Тому в процесі формування силових відомств префе-
ренції було надано посиленню правоохоронних органів, а не збройних сил. Зовнішні загрози, а від-
повідно й формування системи захисту від них відійшли на другий план, що й стало причиною
поразок України на початку ескалації воєнних дій на сході країни.

Подальші події в Україні, пов’язані із зовнішньою агресією, довели, що попередні владні інсти-
тути свідомо чи помилково сприяли реалізації планів РФ з анексії українських територій. Це й од-
нобічна відмова України від ядерної зброї, чорноморського флоту та стратегічної авіації, що
перетворило її з суб’єкта геополітичної гри на об’єкт і відповідно позначилося на системі забезпе-
чення національної безпеки. Крім того, усі президенти України до 2014 р. були причетними до руй-
нації української армії, адже кожен із них за рахунок скорочення чисельності Збройних сил та
їхнього фінансування, продажу наявної зброї намагався вирішити фінансові проблеми в державі,
забуваючи просту істину: «Хто не бажає утримувати свою армію, утримуватиме чужу». 

Підтвердженням цього може слугувати Державна комплексна програма реформування і розвитку
Збройних сил України на період до 2017 року, затверджена Указом Президента України від 02 вересня
2013 р. № 479, відповідно до якої чисельність Збройних сил України до кінця 2014 р. мала бути 100 тисяч
осіб, а вже до кінця реформи (у 2017 р.) — 70 тисяч. Водночас передбачалося, що у 2014 р. українська
армія повинна повністю перейти на контрактний принцип комплектування, а у 2017 р. — наблизитися
до європейської моделі і бути готовою ліквідувати будь-який прикордонний збройний конфлікт [10].
Такої кількості добре озброєних і навчених військових, можливо, і вистачило б для ліквідації локального
прикордонного конфлікту, але не для боротьби з агресією чи масштабним вторгненням. 

У всьому світі армія є однією з основ держави. Наявність сильної і боєздатної армії забезпечує
державі не лише спокій і мир на своїй території, а й значно підвищує престиж держави на світовій
арені. Навіть країни, які є нейтральними, підтримують свій військовий потенціал і боєготовність.
Наприклад, Швейцарія попри свій нейтралітет є однією з наймілітаризованіших країн світу, яка,
маючи вісім мільйонів населення, тримає у своєму резерві понад мільйон рекрутів, які за лічені го-
дини можуть зорганізуватися в професійну армію. Крім того, ця невелика за площею гірська країна
має близько тисячі танків та бронемашин, потужну авіацію та ППО [11].

Зовсім інша ситуація складалася в Україні. Перевагу в організації та діяльності українських си-
лових відомств надавали правоохоронним органам, завданням яких є протидія внутрішнім загрозам,
що характерно для тоталітарних режимів. Наприклад, якщо 2012 р. фінансування на утримання мі-
ліції, прокуратури та СБУ зросло більш ніж на млрд. гривень, то для Збройних сил його навпаки
урізали до 14 млрд. І це тоді, як для реалізації заходів, передбачених Державною програмою рефор-
мування й розвитку Збройних сил України на період до 2017 року, потрібно, за розрахунками МО
України, 131,7 млрд гривень [12].

Тобто очевидно, що зусилля зосереджувалися не на відсічі агресії, а на запобіганні внутрішнім
загрозам для режиму. Невипадково станом на грудень 2013 р. загальна чисельність Збройних сил
України становила 168 тис. осіб (з них 135 тис. військових), а правоохоронних структур — понад
460 тис. осіб (МВС України – 357 тис., ВВ МВС — 16,65 тис., СБУ — 33,5 тис., прокуратура — 15 тис.
[13]. та ДПтС – 50 тис. [14], а також правоохоронні органи та підрозділи інших відомств). На 100 тис.
населення України припадало 786 працівників внутрішніх справ, хоч загальносвітовий середній по-
казник — 300 правоохоронців на 100 тис. населення. Для порівняння: у СРСР на 100 тис. населення
налічувалося 214 працівників внутрішніх справ [15].

У підготовці співробітників правоохоронних органів акцент робили на відверненні внутрішніх
викликів владі, припиненні протестних акцій громадян – мітингів, демонстрацій тощо. До протис-
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тояння озброєним, добре навченим воєнізованим формуванням чи військовим підрозділам або для
боротьби з розвідувальними і диверсійними групами можливого противника працівників правоо-
хоронних структур не готували. Складається враження, що зовнішні загрози владу не турбували
взагалі, а небезпеку для себе вона вбачала в невдоволенні народу. 

Чи не в цьому криється одна з причин того, що на початку гібридної війни силові відомства були
дезорієнтованими й виявилися не підготовленими до відсічі зовнішній агресії. Крім того, система
управління силовими структурами України, їхня підготовка до спільних і злагоджених дій, розвіду-
вальне, контррозвідувальне, логістичне, матеріальне та фінансове забезпечення виявилися малое-
фективними, надмірно забюрократизованими й такими, що не відповідали вимогам сьогодення,
а переважна частина озброєння, військової та спеціальної техніки була застарілою. 

Отже, цілеспрямоване руйнування складників сектора безпеки й оборони України впродовж
1991–2013 рр. зумовило неспроможність силових відомств адекватно реагувати на загрози націо-
нальній безпеці, забезпечити надійний захист національних інтересів, суверенітету, територіальної
цілісності та недоторканності державного кордону під час розгортання воєнних дій на Донбасі. 

Суттєвою проблемою стала політизація силових структур і комплектування їхнього керівного
складу на принципах відданості певній політичній силі, унаслідок чого отримали їхню високу корум-
пованість і недостатній фаховий рівень, відсутність взаємодії та координації між силовими структу-
рами і спецслужбами (зокрема, під час бойових дій), наростання хаотичних процесів у системі
забезпечення національної безпеки (катастрофічну недовіру населення як основного суб’єкта системи
національної безпеки до інших суб’єктів – державних, силових відомств, правоохоронних органів і судів). 

З огляду на це можна стверджувати, що вибір часу початку гібридної війни не був випадковим.
Уразливість України після Майдану та некомпетентність щойно сформованої влади, відсутність бо-
єздатної армії та корумпованість керівників силових відомств стали причиною поразок на першому
етапі конфлікту на Донбасі.

Ще однією причиною складної ситуації на Донбасі, а можливо, й основною, є те, що корупція
в Україні, попри всі заходи влади, наразі лише інституційного характеру, з її подолання не зменшу-
ється, а подекуди навіть набирає сили. Корумпованість військового відомства, правоохоронної сис-
теми, місцевої та центральної еліт є чи не більшою загрозою для національної безпеки, ніж зовнішня
агресія. Згідно з оцінкою WorldEconomicForum, за надійністю поліцейських служб Україна посідає
135 місце із 144 країн світу, вона входить до десятка найгірших поліцейських служб світу [16]. Гро-
мадська думка характеризує органи внутрішніх справ як непрофесійні, корумповані і деморалізовані
люди в погонах перетворюються із захисників співгромадян на загрозу для них [17]. 

Правоохоронна система України малопридатна для боротьби із зовнішніми загрозами державі.
Це пов’язане як із поширенням корупції в правоохоронних органах, так і з занепадом оперативно-
розшукової діяльності, що продовжує ґрунтуватися на застарілих підходах, правових та організа-
ційних засадах. Правоохоронна система не лише виявляється враженою корупцією, а й фактично
інтегрованою до системи організованої злочинності. Крім цього, відповідно до Глобального звіту
з конкурентоспроможності за 2014–2015 роки, Україна за рівнем розвитку інституцій займає 130
місце у світі, що є найнижчим показником із усіх критеріїв, за якими оцінюється рівень ефектив-
ності економіки [18]. Інституційна слабкість проявляється у тому, що держава не в змозі виконувати
дві свої основні функції: надання безпеки (насамперед шляхом забезпечення верховенства права)
та соціальне забезпечення. У сфері протидії корупції низька інституційна спроможність держави
проявляється у тому, що вона не лише не здатна реалізувати політику у правоохоронній сфері,
а й адекватно її сформулювати [19].

Тому боротьба з корупцією стає нині внутрішнім фронтом боротьби за державність. Корупція як
внутрішня агресія багато в чому небезпечніша за зовнішню. Вона не тільки послаблює фронт бо-
ротьби на Донбасі, а й сіє зневіру суспільства в успішності реформ і можливості поліпшити життя.
Корупція нині проникла в усі сфери суспільного життя, а чесність, порядність, обов’язковість, про-
фесіоналізм уже не сприймаються як моральні орієнтири соціальної поведінки. Це створює загрозу
не лише для майбутнього української демократії, а й для існування самої держави.

Щоб подолати корупцію, потрібно викорінити її тотальні вияви в державному апараті. Як зазна-
чав американський професор українського походження Осип Мороз, «Україна має одну з найдос-
коналіших корупційних систем у світі – академічно витриману і науково обґрунтовану, і це часом
переходить у ваші гени. Вона у вас – у вашому світогляді і способі життя» [20]. Заклики до боротьби
з корупцією вже стали неодмінним атрибутом політико-правової риторики української влади, на-
самперед її виконавчої гілки. Але одними мантрами про корупцію неможливо ані знизити її рівень,
ані протидіяти її поширенню. Жодні запобіжні заходи не будуть дієвими, доки суб’єкти боротьби
з корупцією не усвідомлять доцільності й необхідності цих дій, тобто доки операційна логіка бажа-
них вчинків не стане органічно прийнятною для всіх учасників.
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Відомо, що перш ніж розв’язувати якусь проблему, потрібно з’ясувати її суть. А суть корупції по-
лягає в тому, що на індивідуальному рівні практично всі корупційні акти для вирішення життєвих
питань в умовах олігархічно-кланової бюрократії є раціональнішими та ефективнішими, ніж дії
в межах чинного законодавства. Кожен знає, що дати хабара маленькому чиновникові  значно про-
стіше й розумніше, ніж прирікати себе на паперову тяганину. Жоден у світі корупціонер, на відміну
від інших злочинців, не має сумнівів щодо власної правоти і не розкаюється в скоєному. Кожен
хабар замінює публічні інститути в разі їхньої неефективності. Наприклад, хабар, якого винні у ско-
єнні злочину дають постраждалим, державному обвинувачеві та судді, приносить користь як самому
злочинцеві, так і постраждалим, судді, обвинувачеві і навіть державі, що не витрачатиметься на
утримання ув’язнених. Так само недоречно витрачати час в суді для сплати незначного штрафу за
перевищення швидкості під час керування автомобілем – значно простіше дати певну суму інспек-
торові. Отже, проблема в тому, що кожна корупційна дія – апріорі виправдана, бо не позбавлена
здорового глузду [21].

Мабуть, настав час почати принципово перевіряти відповідність задекларованих посадовими
особами доходів їхнім реальним прибуткам і передавати незадекларовані доходи і майно в державну
власність. У низці європейських країн, зокрема в Польщі, Фінляндії, Франції, діє спеціальний су-
довий орган – Державний трибунал, повноваженням якого є притягувати до відповідальності най-
вищих посадових осіб за порушення конституції чи законів у сфері виконання своїх службових
обов’язків. Концептуальною засадою нормативно-правових актів щодо боротьби з корупцією має
бути не документування наслідків цього негативного явища, а створення умов, які б унеможливили
корупційні дії. 

Отже, причини воєнних невдач України криються не лише у відсутності дієздатної армії, а й у без-
результатності боротьби з корупцією в усіх гілках і ешелонах влади, Збройних силах, правоохорон-
них органах, судах тощо. Успіх формування сильної влади залежить від того, які стосунки
сформуються між державою і громадянами, які форми легітимності вона використовуватиме для
свого утвердження та наскільки вони будуть ефективними для подолання назрілих соціальних про-
блем. А критерієм ефективності влади є рівень довіри й підтримки її дій народом або хоч би основ-
ною його частиною чи основними соціальними групами. Зрозуміло, що такої довіри до політичних
владних структур в Україні досі немає, оскільки влада елементарно не виконує своїх обіцянок. Крім
того, політична влада в Україні всіх рівнів недооцінює, а може, й не розуміє необхідності створення
оптимально сприятливого суспільного середовища свого функціонування в нинішніх умовах. Зви-
чайно, це завдання не з легких, оскільки різні верстви населення, різні політичні сили мають різні
та навіть протилежні інтереси, зіткнення яких може призвести в певних умовах до соціального ви-
буху. І щоб цього не відбулося, влада зобов’язана навчитися регулювати відносин між соціальними
групами та суспільством, а також між суспільством і органами влади.

Допоки влада не зможе завоювати довіру народу, вона буде джерелом напруженості в суспільстві,
а не інструментом, здатним регулювати суспільні відносини, створюючи стабільну заможну країну,
де кожна людина, кожна соціальна і національна групи зможуть задовольнити свої потреби, реалізу-
вати свої інтереси та можливості. На жаль, цього не знала чи не зрозуміла влада за президентства
Л. Кравчука і тому зійшла з політичної арени. Цього не збагнула влада за президентства Л. Кучми,
В. Ющенка та В. Януковича, оскільки стан справ, про який ідеться, не змінився. Тому нинішня влада
залежно від того, чи зрозуміє вона ці істини, або отримає суспільну підтримку, або зазнає обструкції.

Від того, чи змінить держава докорінно своє ставлення до визначення стратегічних перетворень
у правовій, економічній та соціальній політиці, залежить її майбутнє. Цілком імовірно, що невип-
равдані очікування українського народу зможуть призвести до серйозних соціальних вибухів або
ж поглиблення соціальної апатії, подальшої відмови більшості населення від участі в політичному
й громадському житті. 

Парадокс полягає в тому, що політична еліта розмовами про євроінтеграцію, шлях до цивіліза-
ційного простору, підвищення соціальних стандартів прикривала небажання що-небудь радикально
змінювати: чи це стосується боротьби з корупцією, чи проведення реформ у судовій, правоохорон-
ній, економічній та інших сферах. Заради виживання вона зробила все, щоб демонтувати систему
національної безпеки, практично знищивши армію, і спрямувати вивільнені кошти на посилення
правоохоронних структур, зорієнтованих на захист інтересів привілейованих кіл. 

Загалом причинами поразок України в перші місяці гібридної війни, більшою мірою є поразка
на інформаційному фронті та внутрішньому фронті боротьби з корупцією. Якщо держава не здатна
отримати перемогу на внутрішньому фронті боротьби з корупцією, то не може бути мови про пере-
могу на інформаційному фронті. Саме поразка на інформаційному фронті стала причиною поразок
в гібридній війні. Нині кожна війна починається з інформаційного фронту, з проведення інформа-
ційних операцій. Упродовж останніх десятиліть невід’ємним складником будь-якого збройного
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конфлікту стали інформаційні війни, інформаційно-психологічні операції (операції інформаційної
підтримки – InformationSupportand/toOperations (ISO).

Аналіз тенденцій у міжнародному інформаційному просторі дає підстави стверджувати, що наша
держава стала об’єктом інформаційних атак (інформаційно-психологічних акцій), які є свідченням
спроби встановити контроль над усіма сферами існування української держави та суспільства. Це
зумовлює необхідність перегляду організаційних засад управління інформаційною політикою дер-
жави, переосмислення ролі державних органів в протистоянні зовнішньополітичним впливам, роз-
робки системи нових підходів до організації і проведення спеціальних інформаційних операцій як
однієї з форм забезпечення національної безпеки, вдосконалення методів організаційно-управлін-
ської адаптації системи забезпечення національної безпеки до вимог сьогодення. Недооцінка важ-
ливості проведення з боку України акцій інформаційного впливу, спрямованих на підтримку її
національних інтересів і державної політики за кордоном, як засвідчують останні події, завдає дер-
жаві величезних економічних, політичних, іміджевих та інших збитків.

Інформаційна, і не лише інформаційна, війна РФ проти України зумовлена її стремлінням будь-
якою ціною утримати Україну в зоні своїх стратегічних інтересів, створити таким чином у західному
напрямі «пояс безпеки» для Росії. Сам характер та особливості ведення російсько-української війни
засвідчує, що її метою є зміна ідентифікації населення і перетворення східного регіону нашої дер-
жави на «сіру зону», яка залишить їй важелі впливу на український уряд через постійну загрозу по-
ширення нестабільності на всю Україну. Це війна не за території, а за світогляд, думки і душі людей.

Зрозуміло, що заради виживання російської політичної еліти з’явилася необхідність перетворити
українців на бійців армії чужої країни. Джерелом для існування цієї світоглядної моделі виступив
образ ворога. Російське телебачення акцентувало увагу на звірствах української армії – убивствах
мирного населення, обстрілах житлових районів, знущанні над дітьми та ін. Будь-яку подію пода-
вали як вияв безжального характеру українських військових. Наприклад, загибель журналістів
ВГТРК на блокпосту під час мінометного обстрілу біля селища Металіст висвітлювали як заплано-
вану акцію українських військових проти журналістів [22]. Зауважимо, що контроль над політичною
інфраструктурою дає підстави для формування суспільної думки, яка завжди спочатку виявляється
в певних переконаннях, а вже потім у конкретних діях. Цим можна пояснити те, чому в умовах кон-
курентної боротьби контроль над політичною інфраструктурою перетворюється на один із основних
ресурсів влади. 

Нинішні інформаційні війни – це один з основних інструментів досягнення геополітичного домі-
нування. Інформаційна і не лише інформаційна війна Російської Федерації проти України зумовлена
її намаганням будь-що утримати Україну в зоні своїх стратегічних інтересів. Основну функцію в цій
гібридній війні відіграють інформаційні операції – бої за розум, думки і серця народу. Інформаційна
фаза гібридної війни була розпочата ще під час активної фази Майдану масованою й планомірною
кампанією з дискредитації України. На цьому етапі російські ЗМІ подавали викривлену інформацію
винятково тенденційного змісту для дискредитації вуличних протестів, акцентуючи увагу лише на на-
ціоналістичному складнику протистоянь. З латентного етапу до відкритого протистояння інформа-
ційна війна перейшла після формування нового уряду в Україні, який було звинувачено в силовому
захопленні влади і названо незаконним. З березня 2014 р. інформаційні атаки було доповнено вве-
денням на територію України воєнізованих формувань, зокрема 18 центру ФСБ РФ, який організовує
інформаційні атаки проти України, та загону інформаційних операцій – одного з функціональних
підрозділів ЗС ФР, який не має постійної організаційної і штатної структури [23].

Російська Федерація не обмежується проведенням інформаційних атак на українське населення.
Через мережу російського мовлення за кордоном – потужну систему інформаційного впливу – вона
проводить інформаційні операції проти нашої держави. Прикладом успішності інформаційної екс-
пансії Росії можуть слугувати результати опитування «Як бачать в ЄС війну на сході України», яке
американська компанія TNS проводила 3–8 вересня 2015 р. у восьми країнах – членах ЄС: Вели-
кобританії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Франції і Швеції. Зокрема, 53% опи-
таних європейців вважають, що в Україні відбувається громадянська війна. Серед тих, хто сприймає
події в Україні як громадянську війну, найбільша частка німців (61%), італійців (59%) та нідерландців
(58%). Менше підтримують це визначення британці та французи (42%). На жаль, навіть у Польщі
більшість респондентів підтримала тезу про громадянську війну в Україні, хоч поляків найбільше
серед тих, хто не погоджується із цим твердженням (36%). З офіційною версією України, що в дер-
жаві триває антитерористична операція, погоджується лише третина респондентів – 33% (з них
лише 8% цілком згодні з цією думкою). 20-24% респондентів взагалі не знають, що відбувається на
сході України [24]. 

Такі цифри засвідчують непідготовленість України до інформаційного протистояння зовнішньо-
політичним впливам. Однією з причин цього може бути те, що в нашій державі на інституційному
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рівні забезпеченням окремих напрямів інформаційної безпеки опікується низка органів державної
влади, зокрема Міністерство інформаційної політики, Національна рада України та Державний ко-
мітет з питань телебачення й радіомовлення, Національна комісія державного регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації, МЗС України, МВС України, СБ України, Державна служба спеціального
зв’язку та захисту інформації, МО України, СЗР України тощо. Проте вони виявилися неготовими
з об’єктивних і суб’єктивних причин до протидії сучасним викликам і загрозам. Проблема в тому,
що жоден із державних органів, які беруть участь у забезпеченні інформаційної безпеки України,
не відповідає за незадовільний стан протидії інформаційній агресії через відсутність суб’єкта юри-
дичної координації зусиль забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері. Кожен ви-
конує свою функцію і не знає, що роблять інші відомства в цій сфері.

Розуміючи важливість інформаційних заходів впливу свого часу автори «Концепції національної
безпеки України», затвердженої Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. передба-
чали протидію інформаційній експансії іноземних держав [25]. Спеціальні інформаційні операції, які
було визначено як одну з форм такої протидії, мали стати одним з ключових напрямів політики на-
ціональної безпеки. Проте, на жаль, цього не сталося. Згодом в опублікований Доктрині інформа-
ційної безпеки України, затвердженій Указом Президента України від 8 липня 2009 р. № 514/2009,
також зазначили, що «…за умов глобальної інтеграції та жорсткої міжнародної конкуренції голов-
ною ареною зіткнень і боротьби різновекторних національних інтересів держав стає інформаційний
простір» [26]. 

Для забезпечення інформаційної безпеки України в зовнішньополітичній сфері держава згідно
з доктриною мала вжити, зокрема, таких заходів: удосконалення інформаційного супроводу держав-
ної політики, діяльності українських громадських організацій та суб’єктів підприємницької діяль-
ності за кордоном; організаційно-технічного, інформаційного та ресурсного сприяння держави
вітчизняним засобам масової інформації, що формують у світовому інформаційному просторі по-
зитивний імідж України; гарантування своєчасного виявлення зовнішніх загроз національному ін-
формаційному суверенітету та їхньої нейтралізації тощо.

І хоч метою доктрини було утвердити інформаційний суверенітет України, однак у цьому напрямі
за наступні п’ять років практично нічого не було зроблено. Не було сформовано єдиних підходів,
не вироблено державної концепції та стратегії протидії інформаційним впливам, не створено ефек-
тивної системи протидії інформаційній агресії та реалізації інтересів держави за кордоном. Це, зро-
зуміло, ускладнювало своєчасне проведення заходів протидії акціям інформаційного впливу
іноземних держав та нейтралізації їхніх негативних наслідків для України.

Отже, до інформаційної агресії з боку РФ держава виявилася не підготовленою. У «Стратегії на-
ціональної безпеки України», затвердженій Указом Президента України від 26 травня 2015 p., пріо-
ритетами забезпечення інформаційної безпеки визначено, зокрема: протидію інформаційним
операціям проти України, маніпуляціям суспільною свідомістю і поширенню спотвореної інфор-
мації, захист національних цінностей та зміцнення єдності українського суспільства; розробку і реа-
лізацію скоординованої інформаційної політики органів державної влади; створення і розвиток
інститутів, що відповідають за інформаційно-психологічну безпеку, з урахуванням практики держав –
членів НАТО та ін. [27].

На жаль, і Стратегію, і Концепцію, і Доктрину підготовлено в одному форматі, можна сказати,
за одним шаблоном. Зрозуміло, що стратегію (систему заходів, які визначають головний напрям
дій) розробляють на основі концепції (способу розуміння і тлумачення певних явищ, ідейного за-
думу), а концепцію – на основі доктрини (наукової або філософської теорії, системи поглядів), але
кожен із цих документів має різне функціональне навантаження. 

Якщо в концепції пункти декларативного характеру типу «активізація», «модернізація», «поглиб-
лення» доречні, то в стратегії вони мають бути конкретнішими, тобто визначати головний напрям
дій і мати стратегічне навантаження. Наприклад, у пункті 4.11 Стратегії до основних напрямів дер-
жавної політики національної безпеки України із забезпечення інформаційної безпеки належить
«виявлення суб’єктів українського інформаційного простору, що створені та/або використовуються Ро-
сією для ведення інформаційної війни проти України, та унеможливлення їхньої підривної діяльності».
Але рівень виконавця цього пункту не вищий за відділ СБ України, оперативний працівник якого
назве ці суб’єкти за п’ять хвилин. Крім того, невже жодні інші країни або їхні політичні сили не
про /водять інформаційних впливів, не мають претензій до українських територій? Або ісламські
організації, зокрема й терористичного спрямування, не виявляють інтересу до українських мусуль-
ман і не чинять на них інформаційного впливу? Проте тероризм у Стратегії навіть не віднесено до
актуальних загроз національній безпеці України. Можливо, саме тому терористи «Ісламської дер-
жави» внесли Україну до списку країн-ворогів, а в «Глобальному індексі тероризму» наша держава
посіла «почесне» 12 місце між Філіппінами та Єгиптом [28]. 
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Проте навіть у разі успішної протидії всім інформаційним загрозам нашу державу, якщо вона не
знайде можливостей проводити акції інформаційного впливу в таборі супротивника (чого також не
передбачено в Стратегії), і надалі сприйматимуть як постійну державу – жертву інформаційних атак.
У цьому контексті постає нагальна потреба у створенні й організації єдиної державної системи інфор-
маційного протиборства для розроблення та «ув’язування» міжвідомчих складників (окремих акцій)
у єдиному задумі скоординованої інформаційної операції держави. Для координації та узгодженості
дій державних органів, відомств та інших суб’єктів системи інформаційного протиборства, чіткого ви-
значення їхніх конкретних завдань доцільно створити, наприклад, при РНБО України державний фун-
кціональний центр з питань інформаційних впливів, до якого, крім відповідних міністерств і відомств,
доцільно було б залучати й аналітичні центри, компанії із зв’язків з громадськістю, ЗМІ тощо. 

Отже, розбалансованість системи захисту національної безпеки в секторі протидії інформаційній
експансії є чи не основною причиною невдач ще до початку воєнних дій. Жодну війну нині не
можна виграти, доки не буде отримано перемогу на інформаційному фронті. Можна мати чи отри-
мати надсучасну зброю, виграти бій, але остаточної перемоги у війні без перемоги на інформацій-
ному фронті здобути неможливо.

Саме відсутність дієвої координації, децентралізація управління і відомчість, що характеризувало
просування національних інтересів і державної політики України за кордоном у «довоєнні» часи,
призвели до поразки держави на інформаційному фронті. Координатором діяльності державних
органів у протидії інформаційним впливам стосовно України за кордоном, який би опікувався під-
готовкою і проведенням акцій спеціального інформаційного впливу, спрямованого на аудиторію
конкретних іноземних країн, могла б стати СЗР України, якій відповідно до Закону України «Про
Службу зовнішньої розвідки України» визначено «здійснення спеціальних заходів впливу, спрямо-
ваних на підтримку національних інтересів і державної політики України в економічній, політичній,
військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах…» [29].

Чому саме Служба зовнішньої розвідки? Нині у світовій практиці на локалізацію зовнішніх загроз
орієнтовані переважно саме розвідувальні органи. Наприклад, у системі забезпечення національної
безпеки США основну роль відведено РНБ та підпорядкованому їй розвідувальному співтовариству
(IntelligenceCommunity), до складу якого входять як окремі міністерства й відомства, так і спеціальні
органи відомчого підпорядкування. Поточною діяльністю розвідувального співтовариства, яке фак-
тично відіграє роль системи забезпечення національної безпеки на тактичному рівні, керує Директор
національної розвідки, який за посадою є і радником президента США з питань розвідувальної ді-
яльності та виконує координаційні функції. Координація та централізація розвідувальних і контр-
розвідувальних органів відбувається в межах розвідувального співтовариства невипадково. Згідно
з американською доктриною національної безпеки розвідка й контррозвідка не є окремими лан-
ками спеціальних служб, навпаки – контррозвідка є частиною розвідки. 

Закон про організацію розвідки від 1992 р. визначає розвідувальне співтовариство як федерацію
агенцій та організацій виконавчої влади, які працюють над здійсненням розвідувальної діяльності, не-
обхідної для проведення зовнішньої політики та захисту національної безпеки США. У наказі президента
США № 12333 від 4 грудня 1981 р. визначено, що «Розвідка повинна забезпечувати президента не-
обхідною інформацією, на якій ґрунтується процес прийняття рішень щодо проведення та розвитку
зовнішньої, оборонної чи економічної політики й захисту національних інтересів Сполучених Шта-
тів від посягань органів безпеки іноземних держав» [30]. 

Контррозвідувальні функції в США покладено на різні установи. Зокрема, ФБР відповідає за
припинення ворожої діяльності іноземних агентів на території країни, ЦРУ – за організацію контр-
розвідувальної роботи за межами США, створюючи передову лінію оборони проти зовнішніх загроз.
Координація контррозвідувальної діяльності США відбувається за допомогою Національного ви-
конавчого офісу з питань контррозвідки, підпорядкованого Директорові національної розвідки.

Американську модель підлеглості основних спеціальних служб вирізняє те, що ЦРУ підпоряд-
ковується безпосередньо президентові США, а ФБР перебуває під контролем Міністерства юстиції,
оскільки воно наділене правоохоронними функціями з огляду на його статус одного з федеральних
правоохоронних органів. 

Чому ми акцентуємо увагу саме на системі забезпечення національної безпеки США? 
По-перше, своєчасне, упереджувальне реагування на сучасні виклики та загрози потребує по-

будови принципово нової системи забезпечення національної безпеки України, яка забезпечувала
б скоординовану, законодавчо регламентовану діяльність її суб’єктів, спрямовану на захист націо-
нальних цінностей та інтересів, а американська система нині є однією з найефективніших.

По-друге, з огляду на те, що основними цілями Стратегії є забезпечення інтеграції України з Європей-
ським Союзом та формування умов для вступу до НАТО, наша система забезпечення національної безпеки
має бути дієво пов’язаною із системою міжнародної й регіональної безпеки як їхній невід’ємний складник.

Микола Дмитренко. Причини воєнного конфлікту на Донбасі та заходи з попередження таких конфліктів у майбутньому



По-третє, у зв’язку із зовнішньополітичним інтеграційним вибором України доцільно вже зараз
закладати підвалини тих нових відносин, які стануть визначальними, якщо не вирішальними, для
майбутнього держави, ураховувати вимоги Європейського Союзу до сектора європейської безпеки
і  вносити відповідні корективи до наших нормативно-правових актів у безпековій сфері.

Висновки. Підсумовуючи сказане, можемо зробити висновок, що внутрішні конфлікти, які ви-
никають у сфері інтересів політичних, соціальних й інших груп задля досягнення своїх інтересів за
втручання зовнішніх політичних гравців переростають у міжнародні. Для запобігання таким кон-
фліктам, мінімізації негативних наслідків і виходу з них без насильницьких дій, особливо по лінії
міждержавного протистояння, необхідна максимальна міжнародна підтримка нових перспектив,
зокрема, для України — підтримка демократичних перетворень та розбудови громадянського сус-
пільства. На жаль, сучасна соціально-економічна й політична ситуація в Україні значною мірою
сприяє конфліктному сценарію розвитку подій. І вкрай важливо визначити принаймні основні ру-
шійні сили і з’ясувати глибинні причини, розуміти обставини, що спричиняють конфлікт, та праг-
нути до пом’якшення умов його протікання, не допускати, щоб він викликав насильницькі дії з боку
тієї чи іншої сторони. Для України, яка впродовж своєї історії перебувала в центрі геополітичних
інтересів кількох наддержав, принциповий європейський вибір зумовлений не кон’юнктурою сьо-
годення, а національними інтересами. Об’єднана Європа вже перебрала на себе частину відпові-
дальності за становлення України як стабільної демократичної, правової держави, а стратегічний
курс нашої держави на отримання повноправного членства в Європейському Союзі повинен бути
націлений на забезпечення верховенства права, подолання всеохоплюючої корупції, усунення на-
явних проявів до авторитаризму й тоталітаризму та недовіри потенційних партнерів щодо «невиз-
наченості» й «непередбачуваності» України.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено та обґрунтовано російську загрозу національній безпеці України, її державному

суверенітету та територіальній цілісності.
Визначено основні напрями економічної неоколоніалізації України Росією. Вказано на механізми втяг-

нення України до Митного союзу, а згодом і Євразійського союзу. Розкрито роль Митного союзу та Євра-
зійського союзу у відтворенні й модернізації Російської імперської суспільної системи.

Охарактеризовано російський євразійський геополітичний проект. Розкрито роль російського лоббі
(«руського мира») в реалізації російського євразійського геополітичного проекту в Україні, на постра-
дянському просторі та у світі. 

Обґрунтовано нейтралізацію незалежної Української держави як першочерговий пріоритет Росії.
Розглянуто роль російської економічної та інформаційної агресії в нейтралізації Української держави.

Проаналізовані причини українсько-російського конфлікту в 2013–2016 р. Визначено роль підписання
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у розгортанні українсько-російського про-
тистояння. Розкрито зміст російської військової агресії проти України в 2014–2016 рр. 

Проаналізовано недоліки української стратегії щодо Росії. Вказано на недооцінку російської загрози
з боку України у пострадянський період. Охарактеризовано ознаки російської імперської суспільної си-
стеми. Розкрито зміст російської імперської політики щодо України та інших країн. 

Підкреслюється недієвість стратегії України, США та ЄС щодо Росії. Зазначається необхідність
докорінної зміни стратегії України щодо Росії.  Обґрунтовано демонтаж російської імперської суспільної
системи як національний інтерес України. 

Ключові слова: національна безпека Україна, російський фактор, російська загроза, українсько-
російський конфлікт, російська військова агресія, російська імперська суспільна система, українські
національні інтереси, стратегія України.
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SUMMARY
In the article researched and substantiated the Russian threat to the national security of Ukraine, its State

sovereignty and territorial integrity.
There are defined basic directions of economic neocolonialism of Ukraine and Russia. There are indicated on

the mechanisms of involvement of Ukraine in the Customs Union, and later the Eurasian Union. There is revealed
the role of the Customs Union and the Eurasian Union in reconstitution and modernization of Russian Imperial
public system.
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There is characterized the Russian Eurasian geopolitical project. There The are revealed role of the Russian
lobby («Russian world») in the implementation of Russian Eurasian geopolitical project in the Ukraine, the former
Soviet Union and in the world. 

There is substantiated neutralization of the independent Ukrainian State as a preferred priority of Russia. The
role of the Russian economic and informational aggression in neutralization of the Ukrainian State are considered.

There are analyzed the causes of the Ukrainian-Russian conflict in the 2013-2016 years. There is defined the
role of the signing of Agreement of the association between Ukraine and the European Union to deploy Ukrain-
ian-Russian confrontation. There is revealed the content of Russian military aggression against Ukraine in
2014–2016 years. 

There are analyzed the shortcomings of the Ukrainian strategy on Russia. There  is indicated on the underestimate
Russian threat on the part of Ukraine in the post-Soviet period. Main signs of Russian Imperial public system is char-
acterized. There is disclosed the content of the Russian imperial policy towards Ukraine and other countries. 

There are underscored the defects of the strategy the Ukraine, the United States and the European Union on
Russia. There is evinced the necessity for a radical change of strategy towards Russia. There The is substantiated
dismantling of the Russian Imperial social system as the national interests of Ukraine.

Key words: the national security of Ukraine, Russian factor, Russian threat, Ukrainian-Russian conflict,
Russian military aggression, the Russian Imperial public system, Ukrainian national interests, strategy of
Ukraine.

Основним національним інтересом та пріоритетом державної політики національної безпеки
є забезпечення незалежності та державного суверенітету України. В Законі України «Про основи
національної безпеки України», у статті 6, визначено такий пріоритетний національний інтерес:
«Захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів,
недопущення втручання у внутрішні справи України» [8, с. 22]. А у статті 7 цього Закону вказано
загрозу цьому національного інтересу: «Посягання на державний суверенітет України та її терито-
ріальну цілісність, територіальні претензії з боку інших держав; спроби втручання у внутрішні
справи України з боку інших держав; воєнно-політична нестабільність, регіональні та локальні
війни (конфлікти) в різних регіонах світу, насамперед поблизу кордонів України» [8, с. 22]. 

З усіх країн так званого далекого та близького зарубіжжя на сьогодні лише Російська Федерація
відкрито ставить під сумнів існування України як незалежної держави. В РФ склався консенсус по-
літичних еліт та її населення щодо розвитку Росії саме як імперської держави та необхідності реін-
теграції пострадянського простору, на якому б вона знову могла домінувати. Доконечність інтеграції
України в євразійський простір, де домінують національні інтереси РФ, випливає з усіх ідейно-по-
літичних течій у Росії: націонал-більшовизму та неоєвразійства, що розглядають Україну як зону
російського домінування в протиборстві з атлантизмом (капіталізмом); російського націоналізму,
що згідно з панправославним і панслов’янським месіанством трактують український та російський
народи як єдиний наднарод; неозахідництва, яке розглядає неминучість інтеграції України та Росії
в СНД та Митному союзі, з огляду на економічну доцільність [4, с. 162–170]. Відмінності виникають
радше в тактичних питаннях: праві виступають за активну експансію проти України та перетворення
її в губернію відродженої Російської імперії, ліві – пропонують приєднати Україну, відновивши
СРСР. Аналіз зовнішньої політики Росії свідчить, що перемогла стратегія і тактика втягнення
України в євразійський простір за допомогою політики неоімперіалізму та економічної експансії,
де особлива роль належить СНД (пізніше – Митному союзу, Єдиному економічному простору,
а в перспективі – Євразійському союзу), що є перехідною формою до утворення єдиної держави. 

Метою дослідження є розкриття змісту російського фактора як загрози незалежності, державному
суверенітету та територіальній цілісності України.

Можна виділити такі основні напрями економічної неоколоніалізації України Росією [5]: 
1) зниження конкурентноспроможності української економіки за допомогою збереження висо-

ких цін на російський газ;
2) регулярне розв’язування Росією торгових воєн з метою ослаблення експортного потенціалу

України (трубна, сирна, м’ясна, автомобільна, куряча тощо);
3) примусове втягування України в Митний союз та Євразійський економічний простір;
4) фінансове закабалення українських державних і приватних підприємств шляхом видачі їм ро-

сійськими банками великих кредитів; 
5) створення російсько-українських спільних підприємств у стратегічних галузях економіки (на-

приклад, з виробництва ядерного палива, ВПК тощо);
6) пряма чи опосередкована скупка російськими або проросійськими олігархами високоліквідних

українських підприємств;
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7) розширення позицій російського банківського капіталу в Україні;
8) зупинка виробничої діяльності придбаних російським капіталом підприємств для вибивання

податкових та інших пільг для них;
9) цілеспрямоване банкрутство українських підприємств, які є для їхніх російських «партнерів»

конкурентами. 
Для успішної реалізації цієї російської неоімперіалістичної стратегії потрібно втягнути Україну

спочатку до МС, а згодом і до Євразійського союзу.
Механізмом втягнення України в Єдиний економічний простір та відтворення новітньої Росій-

ської імперії, що може бути здійснено в кілька етапів [7, с. 114–115], є: 
– створення спочатку митного союзу, запровадження єдиного митного тарифу та здійснення

спільної торговельної політики; 
– утворення спільного ринку, що передбачає вільний рух товарів, послуг, капіталів та робочої сили;
– заснування економічного та валютного союзів, гармонізація економічних політик держав-чле-

нів й здійснення спільної економічної політики, запровадження спільної валюти; 
– утворення політичного союзу, зокрема передача наднаціональним інституціям головних ознак

державного суверенітету країн-членів цього інтеграційного об’єднання та здійснення політич-
ної уніфікації на пострадянському просторі, що завершиться утворенням у перспективі єдиної
держави. Це призведе до відновлення Російської імперії на якісно новій основі, повне та без-
застережне підпорядкування України Російській Федерації.

В сучасній Росії власність і владу захопили передусім представники спецслужб – КГБ, а нині ФСБ,
тобто найдієздатніший прошарок еліти колишнього СРСР. Використовуючи Митний, а згодом Євра-
зійський союз, ці структури намагатимуться поступово прибрати власність, а з нею також і владу у цих
країнах до свої рук [1; 2]. Такі наміри російського керівництва озвучив В. Путін у своїй програмній
статті «Новий інтеграційний проект для Євразії – майбутнє, яке народжується сьогодні», в якій
ідеться, що вже 1 січня 2012 року має стартувати інтеграційний проект щодо побудови Єдиного еко-
номічного простору Росії, Білорусії і Казахстану [9]. Мова йде про перехід до наступної стадії еконо-
мічної інтеграції – формування спільного ринку, який має охопити більш ніж 165 млн споживачів,
з уніфікованим законодавством, вільним пересуванням не лише товарів, а також капіталів, послуг
і робочої сили. Будівництво Митного союзу (який уже був створений у 2010 році) і Єдиного економіч-
ного простору закладає основу для формування в перспективі Євразійського економічного союзу, що
передбачатиме повне координування економічної політики та запровадження єдиної валюти. Однак
В. Путін ставить перед собою довгостроковішу мету – створення Євразійського союзу. Йдеться про
формування політичного союзу, проведення спільної зовнішньої, внутрішньої та безпекової політики,
формування, по суті, єдиної держави, і тим самим відновлення Російської імперії на новій основі.

Задля реалізації своїх цілей Росія приділяє особливу увагу формуванню російського лобі як на
пострадянському просторі, так і в інших країнах світу, передусім країнах ЄС, формуючи так званий
«російський світ» (русский мир) [3; 10]. Опираючись на «русский мир», РФ планує здійснювати ак-
тивну діяльність щодо реалізації геополітичного євразійського інтеграційного проекту, формуючи
та використовуючи своїх агентів впливу по всьому світу. 

Першочерговим пріоритетом Росії є нейтралізація України як незалежної держави, втягнення її
до Митного, а згодом і Євразійського союзу, використовуючи для цього там свою п’яту колону.
В. Путін не побоявся піти на конфронтацію із Заходом, щоб досягнути цієї стратегічної мети. Тому
напередодні підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Росія розпочала тотальну торго-
вельну війну проти України, і повністю перекрила доступ українських товарів на свій ринок. Річ
у тому, що утворення політичної асоціації та особливо формування поглибленої зони вільної торгівлі
унеможливлювало входження України до Митного союзу та реалізацію євразійського геополітич-
ного проекту, що руйнувало плани Кремля щодо відновлення Російської імперії на неоімперській
основі. Метою цієї стратегії було [6]: 

1. Запобігання підписанню угод України з ЄС про Асоціацію. 
2. Формування впливової мережі проросійських суспільно-політичних сил, здатних стримувати

українські власті від несприятливих для Росії дій, а також примушувати їх до входження України
в МС і ЄЕП. 

3. Нейтралізація політичного і ослаблення медійного впливу євроінтеграторів. 
4. Створення умов для приєднання України до МС і ЄЕП до 2015 року. 
5. Намагання змусити В. Януковича відмовитися від підписання Угоди про асоціацію України

з ЄС, а у разі продовження дрейфу Януковича на Захід максимально сприяти перемозі проросій-
ського кандидата на майбутніх президентських виборах. 

Відповідно до цієї мети РФ розробила відповідний план дій, який являв собою систему заходів
щодо залучення України до МС і Євразійського союзу шляхом концентрованої і всебічної дії на
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центри ухвалення вигідних для себе рішень. Врешті-решт під тиском Росії уряд М. Азарова капіту-
лював і призупинив процес інтеграції до ЄС, а Президент України В. Янукович відмовився підпи-
сувати Угоду про асоціацію та поглиблену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС у листопаді
2013 року. Однак на боротьбу за свою свободу і незалежність піднявся український народ і внаслідок
перемоги Євромайдану зірвав неоімперіалістичні плани В. Путіна. Тоді Москва анексувала Крим,
фактично окупувала частину Донбасу, розпочала «гібридну війну» проти України, намагаючись
представити її як громадянську війну України, до чого призвів нібито незаконний державний пе-
реворот за підтримкою Заходу, і передусім США. 

Однак РФ все ж вдалося спровокувати в Україні непримиренну боротьбу в середовищі прихиль-
ників європейської інтеграції та посилити суперечності між Заходом і Сходом країни. З цією метою
Росія у пострадянський період послідовно і систематично здійснює так звані спеціальні інформа-
ційні операції, що є попередньо спланованими психологічними діями проти України відповідними
засобами впливу на зміну настанов та поведінки її населення з метою досягнення економічних,
політичних або воєнних переваг. Використовуючи інформаційно-психологічні операції, Москві
вдалося здійснити  радикальну зміну поглядів-настроїв і поведінки людей у проросійськи зорієн-
тованому Донбасі у своїх інтересах, внісши розкол в українське суспільство і розпаливши в ньому
існуючі суперечності. В результаті цих спеціальних інформаційних операцій частина населення
Донбасу сприйняла російські імперські інтереси і геополітичні пріоритети як свої, що сприяло по-
ширенню сепаратизму на Сході України. А далі, фінансово підтримуючи та озброюючи проросій-
ських бойовиків, Кремль їхніми руками намагається повалити існуючу владу і втягнути Україну
в Митний, а згодом Євразійський союз. Або привести проросійські сили до влади легальним шля-
хом через вибори, сприяючи при цьому економічному краху України, довівши український народ
до зубожіння. 

Отже, російська економічна, інформаційна та військова експансія становить реальну загрозу
стратегічним українським національним інтересам, передусім незалежності, державному суверені-
тету та територіальній цілісності України. РФ має намір використати економічну, інформаційну та
військову експансію для відновлення російської імперської суспільної системи на новій основі, що
обернеться для України у довгостроковій перспективі повним поглинанням її Росією. Ігнорування
цієї загрози призвело до того, що Українська держава уже сьогодні втратила Крим та частину Дон-
басу. Росії на Сході країни вдалося спровокувати братовбивчий військовий конфлікт, в якому гинуть
наші співвітчизники. Україна зазнає поразки у так званій «гібридній війні», в якій Росія викори-
стовує інформаційні, економічні та військові засоби, з використанням регулярних та нерегулярних
збройних сил, активно використовуючи проросійськи налаштованих громадян України. 

Щоб перемогти у цій неоголошеній війні Росії проти України, необхідна  нова концепція націо-
нальних інтересів. У ній вперше обґрунтовано важливий оперативний національний інтерес Украї -
ни, який полягає у необхідності повного та беззастережного демонтажу російської імперської
суспільної системи, яка змінює свої форми, однак зберігає незмінною свою імперську сутність. Без
реалізації цього національного інтересу неможливо досягнути основний стратегічний національний
інтерес – збереження Української державності, забезпечення незалежності, державного суверенітету
та територіальної цілісності України. 

Російська імперія може змінювати свою форму, однак з певними модифікаціями все ж зберігає
свій зміст. Вона характеризується такими ознаками:  східна деспотія та етатизм, одержавлення усіх
сфер суспільного життя, відсутність належного громадянського суспільства; надцентралізм та від-
сутність самоуправління територій у цій державі; азіатський спосіб виробництва, який базувався,
головно, на державній власності й обмеженні приватної власності, повне підпорядкування приват-
ної власності та особистих інтересів державним інтересам; абсолютна деспотична державна влада,
котра в інтересах правлячої еліти жорстко регламентувала всі сторони суспільного життя; панування
над численними народами та їхнє національне гноблення; наявність месіанської ідеї, що у завуаль-
ованій формі висувала претензії на світове панування та гегемонію, а також виправдовувала існуючі
порядки та загарбницькі війни; колективізм – абсолютизація колективного начала, нівелювання
індивідуальних особливостей і сутнісних сил особистості, руйнування в ній моральних засад і ду-
ховного начала; ірраціоналізм – зомбування населення, апеляція, насамперед, до підсвідомості,
управління суспільною свідомістю передусім за допомогою міфів та символів, одержимість імперсь-
кою ідеєю-фікс без раціонального проникнення в суть проблематики, що супроводжувалось край-
німи формами фанатизму, нетерпимістю та ворожістю до іншого способу життя, мислення,
поведінки. 

Керівництво суспільними процесами здійснювалось на основі насильницької парадигми дер-
жавного управління, що передбачає: здійснення управлінських впливів на свій і чужий народи
з метою їх підкорення за допомогою брехні, жорстокості та насилля; «холодну війну» та розклад
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ворога із середини;  створення в його середовищі своєї п’ятої колони, використовуючи власні куль-
турно-релігійні і економічні впливи та прямий підкуп;  поширення там хаосу і безладу, стимулю-
вання загострення суспільних суперечностей з тим, щоб отримати привід втручатися у внутрішні
справи інших країн; інформаційні війни, що супроводжуються демагогією, брехнею, ошуканством;
військова агресія, що завершується окупацією, або приведенням до влади проросійських сил; вста-
новлення з іншими народами нерівноправних союзів; посилення своєї військової, політичної та
культурно-релігійної присутності в інших країнах; поступове обмеження їх державного суверенітету;
йдучи на певні тимчасові поступки в другорядних питаннях, послідовна реалізація курсу на повне
політичне підпорядкування інших країн своїй владі; остаточне утвердження своєї деспотичної по-
літичної влади над територією шляхом масового терору та політики геноциду, винищення на -
ціональної еліти, розстановки на керівні посади своїх ставлеників, що можуть вербуватися як
з місцевого населення, так і присилатися зовні; тотальне закабалення простого народу та перетво-
рення його на підневільне населення; нищення історичної пам’яті підкорених народів, масова де-
націоналізація та русифікація місцевого населення та передусім його національної еліти; здійснення
політики колоніального економічного визиску, експлуатації та пограбування національного й при-
родного багатства, розорення місцевого населення, позбавлення його фінансової незалежності; ма-
сові депортації населення з національних окраїн, передусім у Сибір, і одночасно переселення туди
російського населення, де для них створюються сприятливі умови для стрімкого кар’єрного зро-
стання в державній адміністрації, виробництві, науці; ідеологічні кампанії та зомбування населення,
боротьба проти національної ідеї та національної ідентичності поневолених народів; формування
у поневолених народів комплексу неповноцінності та відчуття «молодшого» брата, хибного пере-
конання, що Російська (радянська) імперія визволила інші народу від національного, релігійного
чи соціального гноблення;  формування одностайності та одноманітності в культурно-ідеологічній
сфері, боротьба з інакодумством; ізоляція від зовнішнього світу, обмеження контактів з ним, ксе-
нофобія та ідеологічна боротьба проти інших країн на міжнародній арені, поширення шовіністич-
них настроїв серед свого населення і зверхнього ставлення до інших народів світу; зовнішня
експансія, боротьба за поширення свого політичного впливу на регіональному та глобальному рів-
нях і забезпечення свого домінування на міжнародній арені.

Тому стратегічним українським національним інтересом є захист своєї незалежності та держав-
ного суверенітету України, що можна досягнути лише в разі реалізації іншого оперативного націо-
нального інтересу, суть якого полягає у перемозі у війні з РФ, повного і беззастережного демонтажу
російської імперської суспільної системи.

Висновок. Російська економічна, інформаційна та військова експансія становить реальну загрозу
стратегічним українським національним інтересам, передусім незалежності, державному суверені-
тету та територіальній цілісності України. РФ має намір використати економічну, інформаційну та
військову експансію для відновлення російської імперської суспільної системи на новій основі, що
обернеться для України у довгостроковій перспективі повним поглинанням її Росією. Ігнорування
цієї загрози призвело до того, що Українська держава уже сьогодні втратила Крим та частину Дон-
басу. Росії на Сході країни вдалося спровокувати братовбивчий військовий конфлікт, в якому гинуть
наші співвітчизники. Україна зазнає поразки у так званій «гібридній війні», в якій Росія викори-
стовує інформаційні, економічні та військові засоби, з використанням регулярних та нерегулярних
збройних сил, активно використовуючи проросійськи налаштованих громадян України. Тому стра-
тегічним українським національним інтересом є захист своєї незалежності та державного сувере-
нітету України, що можна досягнути лише в разі реалізації іншого оперативного національного
інтересу, суть якого полягає у перемозі у війні з РФ, повного і беззастережного демонтажу російської
імперської суспільної системи. Для цього потрібно мобілізувати усі сили українського народу, ос-
кільки це буде важка та тривала боротьба, орієнтовно до 2025 року, коли в Росії завершиться остан-
ній її імперський цикл, і російське населення у своїй основній частині буде готове позбутися своїх
шовіністичних настроїв та неоімперських ілюзій. Щоб перемогти у цій неоголошеній війні Росії
проти України, необхідно прийняти нову концепцію та стратегію національної безпеки, а також
здійснювати відповідну державну політику, концептуальною основою якої стала би українська на-
ціональна ідея.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність поняття «інтернет-журналістики» як самостійного виду журна-

лістики на рівні з друкованою, теле- та радіожурналістикою. Описано такі її специфічні риси, як опе-
ративність (щогодинна чи навіть щохвилинна можливість оновлення інформації від журналістів на
сайті), інтерактивність (здатність в реальному часі спілкуватися та отримувати зворотний зв’язок
від аудиторії), мультимедійність та конвергенція (злиття та відсутність обмежень у використанні
фото та відео). Також визначено, що гіпертекст та малі форми подачі інформації є характерними і
невід’ємними складовими журналістського повідомлення в Інтернеті. 

Ключові слова: інтернет-журналістика, оперативність, інтерактивність, мультимедійність, кон-
вергенція, гіпертекст, малі форми подачі інформації.

SPECIFICS OF ONLINE JOURNALISM IN THE MODERN SOCIETY
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SUMMARY
The research paper deals with essence of the concept of «online journalism» as a distinct form of journalism at

the level of print, television and radio journalism. It describes such specific features as immediacy (hourly or even
once-a-minute opportunity to update the information of journalists on a web-site), interactivity (the ability to
communicate on a real-time basis and receive feedback from the audience), multimedial nature and convergence
(merging and lack of restrictions to use photo and videos). It is also determined that hypertext and small forms of
presentation are common and integral part of journalistic message online.

Key words: online journalism, immediacy, interactivity, multimedial nature, convergence, hypertext, small
forms of presentation.

Безумовно, останнім часом жоден інший винахід людства не змінює сприйняття сучасної лю-
дини як самої інформації, так і процесу обміну нею так, як Інтернет. Всесвітня мережа вже давно
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перестала бути розвагою чи необхідністю лише виконання певних робочих завдань. Це повноцінна
реальність, в якій живе сучасна людина. А отже, і активний користувач та споживач продуктів ро-
боти та творіння журналістів. 

Очевидно, що з огляду на широку популярність сучасних смартфонів та планшетів все більша
кількість людей дізнається новини саме з Інтернету. Адже це зручно і швидко. Дедалі частіше в но-
винах по телевізору ми можемо почути посилання на певну соціальну мережу як джерело інформа-
ції. Однак це лише малий прояв інтернет-журналістики. Водночас цей феномен є значно ширшим
та складнішим для розуміння його сутності та змісту з точки зору соціальних комунікацій. 

Таким чином, актуальність дослідження інтернет-журналістики зумовлена таким колом питань,
які необхідно вирішити. По-перше, відсутнє понятійне тлумачення категорії «інтернет-журналіс-
тика». По-друге, тим, що немає чіткого розуміння особливостей у порівнянні з іншими видами жур-
налістики. 

Сучасний стан вивчення інтернет-журналістики вказує на те, що існує низка вітчизняних та закор-
донних праць, в яких містяться певні напрацювання стосовно дослідження кола питань у медійному
секторі Всесвітньої мережі. 

Так, комплексне дослідження питань інтернет-журналістики є в дисертації української дослід-
ниці І. Артамонової, навчальних посібниках О. Градюшка [4], О. Калмикова [9], М. Лукіної [7] та
С. Машкової [10]. Ґрунтовні напрацювання з урахуванням специфіки української інтернет-журна-
лістики є в працях вітчизняного науковця Б. Потятника [14]. Проте слід зазначити, що кожен із до-
слідників робить акцент у своїх роботах на певному прояві чи функції інтернет-журналістики.
Наприклад, на можливостях мережі для пошуку інформації чи етичній складовій професії журна-
ліста. У той час як оминається увагою чітке усвідомлення та узагальнення саме специфіки цього
феномену як явища в сучасному суспільстві. 

З огляду на зазначене вище, мета цієї статті – визначити специфіку інтернет-журналістики як
четвертого різновиду журналістики у сучасному суспільстві. 

Виклад основного матеріалу слід розпочати з визначення сутності поняття «інтернет-журналіс-
тика». Ми цілком погоджуємося зі словами дослідника О. Калмикова стосовно того, що: «Було
б дуже просто визначити інтернет-журналістику лише як журналістику, яка використовує нові тех-
нологічні можливості. Однак є вагомі підстави припускати, що в образі інтернет-журналістики ми
маємо справу з якісно новим культурним і цивілізаційним феноменом. Цей висновок напрошується
хоча б з того, що Інтернет спочатку породив інтернет-журналістику де-факто, а вже потім журна-
лістика стала опановувати Інтернет як середовище своєї професійної діяльності і визнала Web-жур-
налістику де-юре» [9, c. 9].

Таким чином, дослідник наголошує на тому, що практичний розвиток інтернет-журналістики
передував теоретичному осмисленню та вивченню цього явища. 

Водночас вітчизняний дослідник Б. Потятник пропонує таке розуміння цієї категорії: «Інтер-
нет-журналістика, відповідно, означає ще вужчий медійний сектор, пов’язаний із незалежним ви-
світленням фактів і подій, їх інтерпретацією, аналізом, оцінками тощо. Сюди не входять реклама
та PR. Інтернет-журналістика передбачає діяльність згідно із стандартами професії (збір, перевірку
інформації, підготовку та подачу матеріалів). При цьому беремо до уваги продукування нової ін-
формації» [14].

Тобто автор наголошує на тому, що в Інтернеті існує медійний сектор, частиною якого є інтер-
нет-журналістика, яка стосується висвітлення подій та виконує інші функції типової журналістики
(як і теле-, радіо- чи друкована), але у цифровому вимірі сучасної реальності. 

З точки зору висвітлення подій та фактів, О. Амзін пропонує таке визначення в контексті новин,
що розповсюджуються в мережі: «Найчастіше під цим терміном (інтернет-журналістика) розумі-
ється така діяльність, яка закінчується публікацією матеріалу (новинного, оглядового) на сайті. Слід
зазначити, що інтернет-журналістика – дуже молодий, хоча і дуже перспективний вид журналі-
стики» [1, c. 9].

Тобто автор зводить поняття «інтернет-журналістики» до обробки інформації, кінцевим резуль-
татом якої є публікація не в друкованому виданні чи оприлюднення на радіо або телебаченні, а саме
на сайті. Різниця полягає лише в каналі розповсюдження. 

О. Градюшко пропонує вужче визначення, а саме: «Під веб-журналістикою ми будемо розуміти
діяльність зі збору, опрацювання та розповсюдження важливої інформації в мережі Інтернет» [4, с. 17].
Таким чином, автор поєднує поняття Інтернету та журналістики з точки зору як роботи з інформа-
цією, так і її оприлюднення журналістами. 

Зазначені вище дефініції вказують на те, що дослідники використовують різні поняття для опису
інтернет-журналістики (онлайн-журналістика, веб-журналістика, мережева журналістика, кібер-
журналістика тощо). Проте ми вважаємо ці терміни синонімами з огляду на середовище виникнення
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та розповсюдження інформації, яку сприймає аудиторія. Водночас слід розмежувати поняття «ін-
тернет-журналістики» та «блогосфера».

Так, поняття «блогосфера» походить від слова «блог», тобто персональний журнал; спеціальна
веб-сторінка, що призначена для того, щоб її автор міг висловити свої міркування і дискутувати
з іншими людьми, котрі читають цей запис [5, с. 235].

З цього приводу Б. Потятник зазначає: «Намагання відмежувати журналістику від блогосфери
є цілком зрозумілим. Поблажливе, якщо не сказати зневажливе, ставлення до блогів насамперед
пов’язано з надзвичайно простою процедурою відкриття/реєстрації блога. Блог може відкрити хто
завгодно, а процедура мало різниться від реєстрації звичайної скриньки електронної пошти. На
практиці нині у світі щосекунди відкривають кілька нових блогів. Абсолютна більшість з них не
мають нічого спільного з журналістикою. З іншого боку, з-поміж мільйонів блогів маємо чимало
таких, які претендують називатися журналістикою: вони можуть охоплювати широкий спектр тем –
від політичних коментарів і новин, до різних захоплень, займатися журналістськими розслідуван-
нями, подавати достовірні факти, містити інтерв’ю тощо. Отже, проблема полягає в різноманітності
й різнотипності блогів» [14].

Таким чином, будемо вважати, що інтернет-журналістика – це четвертий різновид журналіс-
тики, який виник та існує в мережі Інтернет і пов’язаний з тим, що результати роботи журналістів
з інформацією оприлюднюються в першу чергу у Всесвітній мережі. Блогосфера не завжди, але
все ж таки може бути частиною інтернет-журналістики. Все залежить від контексту та спряму-
вання блогів. 

Як уже зазначалося вище, інтернет-журналістика має пряме відношення до сайтів, на яких пуб-
лікується журналістська інформація. Тому доречно перед тим, як перейти до вивчення специфічних
рис інтернет-журналістики, описати різновиди інтернет-ЗМІ. 

Так, зокрема, їх можна поділити на професійні, інтернет-версії офлайн видань та соціальні ЗМІ.
Професійні інтернет-ЗМІ – це сайти, які регулярно публікують новинні повідомлення, написані
співробітниками редакції цього сайту. Як правило, для професійних ЗМІ характерна досить жорстка
структура тематичних рубрик. Також існують інтернет-версії офлайнових ЗМІ, тобто це сайти ЗМІ,
які спочатку створюють контент не для Інтернету, а вже потім транслюють його в мережі. І третій
вид – це соціальні ЗМІ – сайти, на яких публікують і коментують повідомлення зареєстровані ко-
ристувачі цих сайтів [11].

Очевидно, що така класифікація не претендує на абсолютну істинність, адже межі між цими ви-
дами є нечіткими, і залежно від контексту повідомлення та поведінки аудиторії той чи інший сайт
можна віднести до іншої категорії. 

Водночас О. Градюшко пропонує медійні інтернет-ресурси поділити таким чином:
– онлайн-версії традиційних ЗМІ (газет, телеканалів тощо);
– самостійні онлайн-видання (створення для функціонування спеціально в Інтернеті);
– цифрові ЗМІ (розповсюджуються у форматі PDF);
– інформаційні портали (великі сайти, що включають в себе стрічку новин);
– інтернет-радіо, інтернет-ТВ (сайти, що надають відеоогляди, які транслюють теле- або радіо-

канали);
– інформаційні агентства (компанії, які спеціалізуються на оперативному наданні інформації);
– агрегатори новин (сервіси перегляду новин, як Google News);
– соціальні медіа (блоги, мікроблоги);
– спеціалізовані тематичні сайти (новинна колонка з певної тематики), сайти організацій [4, c. 27].
На нашу думку, така класифікація є більш розгорнутою і дозволяє той чи інший ресурс чітко від-

нести до того чи іншого типу. Для майбутніх досліджень такий поділ є корисним для якісного і кіль-
кісного аналізу як інформаційного наповнення сайтів, так і специфіки поведінки аудиторії, що
читає цей контент. 

Повертаючись до головної мети цього дослідження, слід зазначити, що, проаналізувавши масив
інформації, який присвячений вивченню інтернет-журналістики, ми визначили такі ключові та
специфічні риси й характеристики цього явища. 

Отже, перша характеристика – це оперативність. Адже інформація на сайтах може змінюватися
щогодини і навіть щохвилини. І мова може йти про оперативне висвітлення вже не конкретного
дня, а конкретних подій. У веб-виданнях немає таких понять як «випуск» чи «номер». Новини в ме-
режі з’являються миттєво [4, c. 23].

Тобто швидкість оприлюднення інформації з місця події чи навіть просто певної інформації, від-
сутність чітко визначених та запланованих випусків чи номерів є однією зі специфічних рис інтер-
нет-журналістики.
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Також, на відміну від газети, в Інтернеті немає обмежень щодо кількості і розміру фотографій.
Якщо вони здатні якісно і більш повно проілюструвати і пояснити про що йдеться в матеріалі – їх
варто вставити в статтю. При цьому краще, щоб фотографія була такою, на яку користувач може
натиснути з метою її збільшити та краще розглянути подробиці [4, c. 25]. Таким чином, О. Градюшко
вказує на другу специфічну рису інтернет-журналістики – мультимедійність. 

Уточнимо, що під мультимедійністю розуміється уявлення різних за своєю природою форматів
інформації в одному медійному джерелі. Такими форматами можуть виступати текст, звук, фото-
і відеозображення [13, c. 162].

М. Лукіна зазначає, що: «У Мережі нове життя знаходить і фотографія: не лімітовані обсяги, як
на папері, немає і таких серйозних обмежень щодо етики, які існують у газетах і журналах. Труднощі
викликає лише пропускна здатність каналів і якість знімків, але і ці технічні проблеми вже фактично
подолано» [7, c. 83].

Таким чином, друга специфічна риса інтернет-журналістики пов’язана з тим, що будь-яке пові-
домлення можна доповнити необмеженою кількістю фотографій та відео. І чим краща якість такої
мультимедійної інформації – тим більша ймовірність, що матеріал стане популярним і його поба-
чить більша кількість користувачів. Адже зображення сприймаються людиною швидше, ніж текст,
на який треба витратити більше часу та уваги. 

Третя специфічна характеристика інтернет-журналістики, яку ми визначаємо – це конвергенція.
Суть поняття «конвергенція» найкращим чином передає термін «злиття». По-перше, це злиття тех-
нологій, яке дозволяє різним технічним носіям – кабельним або телефонним мережам, бездрото-
вому супутниковому зв’язку – доставляти інформацію користувачеві або споживачеві. По-друге,
конвергенція – це злиття досить віддалених і роз’єднаних засобів масової інформації. Тепер можливі
такі форми об’єднання, як радіо і телебачення в Інтернеті, відеофільм на компакт-диску, стрічка
новин на мобільному телефоні тощо. У результаті у користувача з’являється можливість отримувати
однакові інформаційні продукти різними каналами – все це радикально змінює колишні уявлення
про канали комунікації та інформації» [10, c. 6].

Тобто третя специфічна характеристика має безпосередній зв’язок з другою рисою – мультимедій-
ністю. Проте відрізняється масштабністю та має вже стосунок не до можливостей наповнення інфор-
мації різними фото та відео, а саме до злиття та поєднання різних каналів сприйняття інформації.

Четверта специфічна характеристика також має стосунок до зазначених вище – це інтерактивність. 
С. Маршакова слушно зазначає, що: «Інтерактивність – це багатосторонній інформаційний

обмін зі споживачем. Некоректно називати інтерактивність тільки властивістю інтернет-медіа, вона
присутня і в традиційних ЗМІ – це листи і дзвінки до редакції. Принципова відмінність інтерак-
тивності в інтернет-ЗМІ полягає в тому, що тут двостороннє спілкування розгортається в одному
і тому ж середовищі, у той час як інтерактивність в друкованих ЗМІ реалізується через пошту, на
телебаченні – через телефон» [10, с. 19].

На нашу думку, технічні можливості дозволяють керувати навіть цією інтерактивністю. Наприк-
лад, за бажання керівництва сайту можна створити стрічки з можливістю залишати коментарі, ство-
рити окремий форум або навіть сторінку для обговорення. А можна просто залишити контакти для
надсилання електронних листів. Проте бажання зберегти читача та аудиторію диктує необхідність
створити умови для того, щоб кожний міг швидко та публічно висловити свою думку з приводу по-
баченого чи почутого у вигляді коментарів.

Стосовно наступної специфічної риси інтернет-журналістики, то вона стосується вже особли-
востей текстової подачі інформації. Так, п’ята специфічна характеристика – це те, що це журна-
лістика малих (за обсягом) форм. Адже, справді, важко уявити собі людину, яка буде читати
онлайн-твір більше ніж 8–10 тис. знаків. Крім того, бажано, щоб матеріал був розподілений на ко-
роткі конкретні блоки з підзаголовками і використовувалися доступні засоби виділення (напів-
жирний шрифт, курсив, підкреслення, марковані списки), які пожвавлюють текст і можуть
посилити найбільш значущі моменти. Слід пам’ятати, що в Інтернеті журналіст пише не текст,
а гіпертекст» [8]. 

Ця специфічна риса стосується також специфіки мислення сучасної людини, яка все частіше
використовує «фрагментарне» мислення, тобто зосереджується на чомусь лише декілька хвилин чи
навіть секунд. Тому якщо журналістський матеріал і буде для читача цікавим, але довгим – дуже ви-
сока ймовірність, що сайт втрачатиме свою аудиторію. Із зазначеною вище характеристикою
пов’язана шоста риса – це гіпертекст. 

Слід уточнити, що цей термін увів в обіг у 1965 році програміст, математик та філософ Т. Нельсон.
Він означає: «… документ, що створений із відносно невеликих фрагментів тексту таким чином, що
ці фрагменти можна читати не в одному, раз і назавжди визначеному порядку, а різними шляхами.
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Читач сам здатний прокладати маршрут по тексту за допомогою гіперпосилань (лінків). Головною
рисою гіпертексту є відсутність неперервності, стрибків, неочікуване переміщення позиції кори-
стувача [12, с. 15]».

Тобто, гіпертекст – це надтекст, який піднімається над звичайним, щоб відвести читача на інший
бік друкованої сторінки [3, с. 248].

Отже, можна зрозуміти, що гіпертекст не є чимось новим та таким, що має відношення лише до
цифрового виміру життя сучасної людини. Адже будь-яке посилання на інше джерело інформації
(як то, наприклад, в енциклопедії чи словнику) – перетворює текст на гіпертекст. Проте якщо для
друкованих ЗМІ це є не визначальним та не вимагається, то в Інтернеті це є необхідністю, що й ви-
значає специфіку інтернет-журналістики. 

Водночас не можна вважати, що посилання у тексті є визначальними в описі специфіки гіперт-
ексту. Так, сучасний російський літературознавець М. Візель вказує на складність цього явища і ко-
ментує цю дефініцію таким чином: «У цьому визначенні необхідно підкреслити три основні
характеристики гіпертексту. Це:

– дисперсність структури – інформація репрезентується у вигляді невеликих фрагментів-гнізд
і «увійти» до цієї структури можна з будь-якої ланки;

– нелінійність гіпертексту – читач відтепер вільний (змушений) сам обирати шлях читання, ство-
рюючи при цьому свій текст. Така ситуація унеможливлює класичну літературну критику: гіпертекст
«розчиняє» ту тверду фіксованість тексту, яка є фундаментом теорії і практики нашої критики. Кри-
тик у принципі не може прочитати гіпертекст цілком, це «непрочитаний (readless) текст»;

– різнорідність і мультимедійність, тобто застосування всіх засобів впливу на споживача-читача,
які тільки технічно можливі у такій системі (саме це позначено словами «розширені роботи» (ex-
panded works) – від чисто літературних (вибору наративної стратегії і стилістики) через видавничі
(шрифти, верстка, ілюстрації) і аж до найскладніших комп’ютерних (звук, анімація, відсилання до
інших, нехудожніх матеріалів) [6, с. 100]».

Слід зазначити, що не з усіма характеристиками специфіки інтернет-журналістики ми погод-
жуємося. Так, наприклад, сучасна українська дослідниця І. Артамонова у своїй дисертаційній роботі
пише про те, що: «В інтернет-ЗМІ маємо справу з реальною аудиторією, яку за бажання можна не
тільки виміряти кількісно, але й схарактеризувати якісно. Поняття «аудиторія» набуває іншого різ-
ного змісту залежно від виду ЗМІ, його складових, а також міцно пов’язане з часом, суспільством,
технологіями. В інтернет-ЗМІ відбувається сегментація аудиторії, збільшення малих груп спожи-
вачів зі своїми інтересами та уподобаннями, що у свою чергу призводить до збільшення різнома-
нітності видань, програм та каналів» [2, c.7].

Ми не виокремлюємо реальну аудиторію як специфічну рису інтернет-журналістики. Адже, як
будь-який інший вид журналістики, він існує для живих людей. Просто у Всесвітній мережі, з огляду
на технічні можливості, дуже легко створити демографічний профіль читача чи глядача. Але це вже
стосується аналітичного боку роботи сайту та маркетингу, а не самої журналістики. 

Отже, висновки з цього дослідження ми хотіли розпочати з того, що цілком погоджуємося зі сло-
вами О. Градюшка, який так описує сучасну журналістику: «Типова картина сучасної журналістики –
це журналіст, що сидить в автомобілі чи в кафе, який пише замітку на сайт видавництва, одночасно
завантажує по мобільному телефону фотографії з цифрового фотоапарата на корпоративний сервер,
а також відео на YouTube. Він передає новини якомога швидше на сайт або в редакцію, важливу ін-
формацію надсилає в мережу мікроблогів Twitter безпосередньо під час перебування на якомусь із
заходів» [4, c.13]. Тому, можливо, у майбутньому навіть зникне поняття «інтернет-журналістика»,
адже це буде не окремим видом, а вже стилем та нормою подачі інформації аудиторії.

Проте нині хотілося б зазначити, що: по-перше, інтернет-журналістика є самостійним видом
журналістики на рівні з друкованою, теле та радіожурналістикою. По-друге, з часом вона все більше
впливає на інші види журналістики, а не навпаки. По-третє, такі її специфічні риси, як оператив-
ність, інтерактивність, мультимедійність, конвергенція, гіпертекстовість та форма подачі в малих
формах є конкурентними перевагами серед інших джерел інформації. Водночас всі ці характерис-
тики загострюють конкуренцію між інтернет-виданнями у боротьбі за аудиторію. І перемогу здобуде
той, хто вгадає смаки та уподобання саме свого читача чи глядача. 

Перспективи подальших розвідок у вивченні специфіки інтернет-журналістики пов’язані зі зрос-
таючою популярністю коротких відеорепортажів та миттєвому обміну фотографіями в мережі «Ін-
стаграм» як способу публікації новин. Такі тенденції ставлять перед сучасним журналістом нові
виклики та необхідність оволодівати новими засобами подачі інформації для того, щоб бути ближ-
чим та цікавішим аудиторії. Тому вимоги до сучасної інтернет-журналістики та її працівників дик-
туються стрімким розвитком соціальних мереж і визначають напрям подальшого дослідження. 
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АНОТАЦІЯ
Розвиток інтернет-технологій став каталізатором появи цифрового самвидаву як нової бізнес-моделі

видавничої діяльності. У статті розглянуто термінологічний дискурс, пов’язаний із варіативними пере-
кладами в українськомовних та російськомовних наукових працях англійського терміна «self-publishing»,
введено до наукового обігу та запропоновано визначення понять «цифровий самвидав» та «інді-автори».
На основі аналізу функціональних можливостей найбільш відомих зарубіжних цифрових платформ для сам-
видаву виокремлено та схарактеризовано основні типи платформ, які надають авторам послуги з само-
стійного видання, просування та дистрибуції книг: 1) незалежні платформи, які розглядаються як нова,
альтернативна бізнес-модель видавничої діяльності; 2) платформи, створені роздрібними книготорговцями
заради розширення асортименту; 3) платформи, створені традиційними видавцями для пошуку нових, пер-
спективних авторів та диверсифікації діяльності. Доведено, що інтеграція цифрового самвидаву в систему
книгорозповсюдження спричиняє дезінтермедіацію традиційних бізнес-моделей та створює загрозу втрати
видавцями звичної ролі джерела контенту, а у систему книговидання — стає першим кроком до побудови
інклюзивної моделі видавничої діяльності. Видавництва залишатимуться життєздатними, якщо посту-
пово змінюватимуть пріоритети з продуктового виробництва на виробництво послуг, оскільки у майбут-
ньому видавнича галузь буде все більш відкритою, а видавці стануть постачальниками послуг для авторів. 

Ключові слова: дезінтермедіація традиційних бізнес-моделей, інді-автори, інді-книги, інклюзивні
бізнес-моделі, самвидав, цифровий самвидав 
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SUMMARY
The development of Internet technologies has become a catalyst for the appearance of digital self-publishing

as a new business model of publishing. In the article the author examined the terminological discourse related to
variative translation of the English term «self-publishing» in Ukrainian and Russian scientific works, introduced
the notion and proposed  a definition of the term «digital self-publishing» and «indie authors.» Based on the analy-
sis of service features of the most famous foreign self-publishing digital platforms, the author defined and charac-
terized basic types of self-publishing platforms: 1) independent platform that are considered as a new, alternative
business model of publishing; 2) platform designed by retail booksellers for product-line expansion; 3) platform
created by traditional publishers to find new progressive authors and diversification. The author proved that the
integration of digital self-publishing in the book distribution system causes disintermediation of processes in tra-
ditional publishing business models and threatens for the publishers to loss the traditional role of the source of
content and in the system of book publishing – promotes inclusive publishing industry business models in the pub-
lishing industry. Publishers will remain viable if they gradually change the priority from the production of goods
to the production of services, because the future publishing industry will become more open, moreover, publishers
will become service providers for authors.

Key words: disintermediation of traditional business models, indie authors, indie book, inclusive business
models, self-publishing,  digital self-publishing.

Традиційно поняття «самвидав» асоціюється з явищем  «самвидаву» середини ХХ ст., коли заборо-
нені з ідеологічних міркувань видання друкувалися авторами самостійно. Розвиток інтернет-середо-
вища, цифрові технології та економічні проблеми традиційного книговидання стали детермінантами
появи нової форми самостійної  видавничої активності авторів — цифрового самвидаву.

У США та країнах Західної Європи кількість книг, проданих через цифрові платформи для сам-
видаву, щорічно зростає. Так, на американському книжковому ринку понад 458 тис. назв — це сам-
видав (2013 р.), кількість самвидаву збільшилася 2013 р. на 437% порівняно з 2008 р. і на 17%
у порівнянні з 2012 р., у Великобри танії в 2013 р. продаж самвидавних книг зріс на 79% у порівнянні
з 2012 р., загалом кількість цих видань становила 18 млн [6]. 

Проблема самвидаву у «новому цифровому світі» ставала предметом фахових дискусій на
Франкфуртському та Лондонському книжкових ярмарках, «самостійне книговидання» постійно
розглядають як окрему тему на конференціях Digital Book World,  від 2008 р. світові видавці що-
річно проводять  окремий ярмарок самвидаву — Self-Publishing Book Expo [13]. Поступово з’яв-
ляється цифровий самвидав і на українському книжковому ринку. Так, 2014 р. громадська
організація Українська Асоціація Маркетингу створила інтернет-платформу Український  Автор -
ський Портал, за допомогою якої кожен автор може самостійно завантажити свій твір (текстовий
формат, аудіоформат), самостійно встановити ціну й отримувати дохід від продажу кожного при-
мірника електронної книги.

У літературі явище самвидаву у цифровому середовищі переважно розглядалося в практичному
аспекті (роботи, присвячені опису функціонування платформ для самвидаву, рекомендаціям із
самостійного створення, просування та продажу книг за допомогою конкретного ресурсу). На тео-
ретичному рівні проблему вивчали С. Водолазька (подано характеристику світових ресурсів, що
пропонують сервіс самвидаву, окреслено механізми їх функціонування) та І. Кузьмук (окреслено
ризики самвидавних практик у контексті розвитку традиційного  книговидання). Комплексного
теоретичного дослідження цифрового самвидаву як нової бізнес-моделі видавничої діяльності, яка
активно розвивається та інтегрується у систему традиційного книговидання та книгорозповсюд-
ження, не проводилося.

Метою статті є обґрунтування терміна «цифровий самвидав», типологізація бізнес-моделей
цифрового самвидаву, вивчення форм та результатів інтеграції цифрового самвидаву у систему тра-
диційного книговидання та книгорозповсюдження.

Обговорення та результати. Термінологічний дискурс. Термін «самвидав» походить від  англійського
«self-publishing», що провокує термінологічний дискурс, пов’язаний із варіативними перекладами
цього поняття в працях російських і українських науковців. Російська дослідниця Л. Зіміна наго-
лошує, що непрофесійний користувацький контент у сфері видавничої справи здатен створювати
конкуренцію традиційному книговиданню, змінюючи взаємовідносини між різноманітними учас-
никами редакційно-видавничого процесу та заохочуючи креативність широких мас. Підтверджен-
ням цьому, на її думку, є авторські сервіси самопублікації та монетизовані платформи selfpublishing
(виділено нами. — М. Ж.), що дають змогу безпосередньо продавати твори без видавничого посе-
редництва: Kindle Direct Publishing на Amazon, Smashwards, Ridero (останній — російський сервіс про-
фесійної підготовки книг до публікації у форматі EPUB) та інші [3]. Українська дослідниця
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С. Водолазька пропонує «на  позначення видавничого сервісу із залученням комп’ютерних та ме-
режевих технологій, що застосовуються для оформлення та публікації видань за допомогою спе -
ціальних програм-конструкторів», використовувати термін «самопублікація», та зауважує, що
«у практиці видавничої галузі паралельно функціонує термін «авторські сервіси», який закцентовує
увагу не на здійснюваний процес, а на об’єкт надання послуги» [1]. 

На нашу думку, використання англомовного терміна без перекладу («платформи selfpublishing»)
не сприяє формуванню новітньої видавничої термінології цифрової доби, а поняття «самопубліка-
ція», «авторські сервіси самопублікації» обмежують явище лише процесом оприлюднення творів,
залишаючи поза увагою інші вагомі видавничі функції,  реалізацію яких також забезпечують сучасні
цифрові платформи для самвидаву — просування та продаж книг. Зважаючи на це, більш доцільним
вбачається введення у науковий дискурс терміна «цифровий самвидав», яким позначатимемо явище
самостійного (без посередництва видавництва) видання, просування та дистрибуції авторами своїх
творів за допомогою різноманітних технологічних платформ та цифрових сервісів.

Поступово входить до наукового дискурсу, пов’язаного з проблемами цифрового самвидаву, й тер-
мін «інді-автори», що використовують для позначення незалежних авторів (від англ. Independent —
незалежний), які випускають свої видання без участі видавців. 

Типологізація цифрового самвидаву. Аналіз сервісних можливостей найбільш відомих зарубіжних
платформ для цифрового самвидаву (Author Solutions, Bookmate Publisher, Bookrix, CreateSpace,
Kindle Direct Publishing, Neobooks, Nook Press, SelfPublishedAuthor, Smashwords, СамоЛит, Tolino
Media) дає підстави говорити про три типи платформ: 1) незалежні платформи, які можна розгля-
дати як нову, альтернативну бізнес-модель видавничої діяльності; 2) платформи, створені роздріб-
ними книготорговцями заради розширення асортименту; 3) платформи, створені традиційними
видавцями для пошуку нових, перспективних авторів.  

Інтеграція явища цифрового самвидаву у системи книгорозповсюдження та книговидання ви-
кликає дезінтермедіацію  (зміни в поточній моделі бізнесу у результаті технологічної еволюції, за
яких компанія для створення споживчої цінності втрачає потребу в посередниках. — М. Ж.) тради-
ційних бізнес-моделей та сприяє формуванню нових інклюзивних бізнес-моделей у видавничій га-
лузі (рис. 1).

Рис. 1. Результати інтеграції  цифрового самвидаву у системи традиційного книговидання 
та книгорозповсюдження

Незалежні цифрові платформи для самвидаву як альтернатива традиційному книговиданню. Цифро-
вий самвидав як нова, альтернативна традиційному книговиданню бізнес-модель виник у форматі «ав-
торської самоініціативи». Так, запущений 2000 р. проект BookSurge (пізніше його придбав Ama zon. —
М. Ж. ) заснувала невелика група письменників, які хотіли створити можливості для авторів не лише
видавати твори, а й зберігати свої права на контент та отримувати більші прибутки від продажів. 

Шлях засновника і генерального директора однієї з найбільш успішних американських незалеж-
них платформ цифрового самвидаву Smashwords (стартував 2008 р.) Марка Кокера (Mark Coker)
також був подібним до інших авторів: він і його дружина написали роман, який видавництва не за-
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хотіли опублікувати, аргументуючи це тим, що книга не буде продаватися. «Щоб капризи видавців
не стояли між нашою книгою і тими, хто хотів би прочитати її, народився  Smashwords», — розпо-
відає Марк Кокер та наголошує на небезпеці, яку несе традиційному книговиданню цифровий сам-
видав: «Автори починають задавати два питання:  що може зробити видавець, чого я не можу
зробити для себе? Вони кажуть, «я можу видавати та розповсюджувати себе сам, і найняти своїх
власних редакторів». Книжкове виробництво тепер відкрите для всіх» [7].

Цифрові платформи для публікації та дистрибуції електронних книг незалежних авторів і видав-
ців, подібні Smashwords, дають змогу легко і безкоштовно опублікувати видання. Створення акка-
унта для правовласника на платформі безкоштовне,  портал бере невелику комісію з проданих
книжок —  10% від роздрібної ціни, виплати авторам здійснюються щоквартально. Така «доступ-
ність» входження у видавничий бізнес породжує проблему  суттєвого зниження якості видань, адже
письменники часто переоцінюють свої творчі можливості та випускають власні книги перш ніж
вони будуть дійсно готові до видання.

Щоб подолати означену проблему, керівники цифрових платформ для самвидаву намагаються
«виховувати» інді-авторів, перетворювати їх на професійних видавців: розміщують на платформі
описи найкращих видавничих практик, готують спеціалізовані електронні посібники з проблем
цифрового книговидання, наприклад «Секрети електронного книговидання» (The Secrets to Ebook
Publishing) від Smashwords або «Як самостійно видати книги на  Amazon.com: написання, редагу-
вання, дизайн, видання і маркетинг» (How to Self-Publish a Book on Amazon.com: Writing, Editing,
Designing, Publishing, and Marketing) від самвидавної платформи Amazon CreateSpace та інші.

Багатьом видавцям, особливо українським, варто повчитися в інді-авторів фаховій комунікації.
В інді-світі електронних книг швидкість обміну інформацією є безпрецедентною. Інді-автори не мо-
жуть собі дозволити розкіш  тисяч доларових маркетингових бюджетів, тому вони змушені робити речі,
які не вимагають грошей, думати творчо, ризикувати. Інді-автори щодня задають питання і діляться
інформацією, повідомляють про свої експерименти, розповідають, що працює, що не працює [7]. На-
приклад, інді-письменник Теймур Шахабі (Teymour Shahabi), який живе в Нью-Йорку, зареєстрував
5 квітня 2015 р. канал на YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCy1DzNK3y1 hu8N1EnDnBuNw),
в якому розповідає про свою щоденну працю над самвидавним романом The Secret Billionaire.

Все це сприяє поступовому підвищенню якості самвидавних книг, зокрема про покращення
якості обкладинок та макетів свідчать такі тези: «обкладинки, які надходили до  Smashwords у 2012 р.,
набагато кращі тих, які надсилали у 2008 р. [7]; «сучасні «самвидавні» автори активно користають
з цифрових технологій і створюють макети вищого гатунку! Вони професійно підходять до ство-
рення своїх книг, які зрештою відповідають світовим стан дартам. Аби показати видавничому світові
таких авторів, у Великобританії був створений конкурс «Володар обкладинки» («Lord of the Book
Covers»), який продемонстрував: сьогодні безліч самвидавних авторів добре знаються на видавни-
чій справі. А ще важливіше — їхні читачі шукають книжки за обкладинками [16].

Крім якісної обкладинки, яка приверне увагу читачів, важливими факторами для успішного
продажу самостійно виданих книжок є доступна ціна та вміння забезпечувати віральність книги,
просувати її за допомогою вірусного маркетингу. Якщо один читач прочитає книгу і вона йому спо-
добається, він порадить її наступному і так далі. На підвищення віральності книги впливає також
правильний її опис. Саме цьому інді-автори повинні вчитися у видавництв, адже роль видавця по-
лягає не лише в якісній редакційно-видавничій підготовці, а й у правильній «упаковці», подачі книги
читачеві, що передбачає глибоке знання ринку та вміння просувати видання потрібній аудиторії. 

Варто також відзначити, що самостійне видання книги не завжди означає відсутність редакційно-
видавничої підготовки. Американський інді-автор Джоанна Пенн (Joanna Penn) наголошує: «нам
всім потрібні редактори! Термін самвидав можна вважати некоректним, тому що ми не робимо все
самі. У нас є команда так само, як і у великих видавців». Вона пише про розмивання лінії між інді-
автором і інді-видавцем та наголошує, що вона є інді-видавцем власних книг, і все більше авторів
створюють мікро-бізнес та видають не лише свої книги, а й книги інших авторів, тому їх можна вва-
жати інді-видавцями.  Інді-автори думають про фінанси, продажі й маркетинг, вони працюють як
маленьке видавництво і можуть вважатися мікро-підприємцями [12]. Таким чином, цифровий сам-
видав, з одного боку, є альтернативною бізнес-моделлю, яка несе певні загрози традиційному кни-
говиданню, а з іншого — стає джерелом появи нових суб’єктів видавничого ринку, сприяє атомізації
та розширенню видавничого ринку. До того ж інді-автори, як і раніше, зацікавлені в «традиційних»
книжкових угодах з великими видавництвами, якщо видавець може запропонувати їм щось таке,
чого вони не вміють або не хочуть робити самостійно. 

Цифровий самвидав на платформах книготорговельних компаній. Провідні світові книготорго-
вельні мережі заради розширення асортиментної палітри та збільшення прибутків пропонують на
своїх платформах цифрові інструменти для самостійної видавничої підготовки книг. Найбільш
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відомими платформами для самвидаву є CreateSpace та Kindle Direct Publishing від Amazon (2005
р.), Nook Press від Barnes & Noble (2010 р.).

28 квітня 2015 р. німецький союз книгарень Tolino, до якого входять книготорговці Thalia, Wel-
tbild, Hugendubel, Club Bertelsmann, Libri та Deutsche Telekom, запустив власну самвидавну плат-
форму Tolino Media, яка пропонує інді-авторам новий спосіб поширення електронних книг та
створює конкуренцію самвидавній програмі Amazon. Умови, які роблять цю платформу приваб -
ливою альтернативою Kindle Direct Publishing включають: завантаження EPUB і конвертацію
документів, а також 70% ліцензійних платежів від ціни продажу (це означає, що якщо книга прода-
ється за 2,49 євро, автор отримує 1,46 євро з Tolino, але тільки 73 центи, якщо працює з Amazon)
і поширення через всіх партнерів книготорговельного альянсу Tolino, що робить кожну назву до-
ступною в понад 1 000 онлайн-книгарень. Запуск Tolino Media став можливим завдяки стратегічному
партнерству з Neobooks — самвидавною платформою німецького видавництва Droemer Knaur (час-
тина видавничої групи Holtzbrinck). На додаток до використання нового програмного забезпечення,
розробленого Neobooks, обидва партнери домовилися продовжити подальший технологічний роз-
виток і співпрацю. Платформа також пропонує успішним авторам можливість продавати свої книги
в друкованому вигляді у книжкових магазинах [14].

Використання авторами платформ електронної роздрібної торгівлі для самостійного видання та
дистрибуції своїх робіт призводить до дезінтермедіації традиційної моделі «автор — видавець — кни-
горозповсюджувач — читач» та перетворення її на модель «автор — книгорозповсюджувач — читач»,
що загрожує видавцям втратою звичної ролі джерела контенту, оскільки видання книгорозповсюд-
жувачам можуть поставляти безпосередньо автори. 

Максим Крютченко, засновник і директор російської видавничої групи «Леніздат», зазначає, що
ініціатива «самвидава» Amazon спочатку була сприйнята добре, але ринок дуже швидко став від-
торгати цей не завжди достойний самвидавівський продукт, тому що на простори книжкових полиць
Amazon’а прийшли всі автори Америки, фільтрацією яких займалися видавці друкованих книг. На
його думку, роль видавництва як основного провідника у схемі «книга — читач»  збережеться, ос-
кільки видавництво — це великий інститут, що об’єднує масу людей, які займаються коректурою,
редактурою, первинним відбором, це не просто фільтрація текстів, це ще й внутрішня робота над
текстом, оформлювальна робота, адже над книжковим проектом працює великий колектив [2]. 

Цифрові платформи самвидаву, створені традиційними видавництвами. Перспективність бізнес-
моделі цифрового самвидаву змусила задуматися й видавців. Підтверджуючи вислів «якщо заколот
не можна придушити, його треба очолити», зарубіжні видавці почали створювати власні цифрові
платформи для самвидаву. Так само зробив Penguin, коли він ще не був Penguin Random House, за-
пустивши Author Solutions як «інкубатор» для відбору перспективних авторів [5]. Сайт Authonomy
видавництва Harper Collins (працював з 2008 р. до вересня 2015 р.) давав читачам змогу публікувати
рукописи в Інтернеті, представлені матеріали оцінювалися користувачами сайта, а рукописи з най-
кращим рейтингом видавав Harper Collins. 

Традиційні німецькі видавці також визнають потенціал  платформ самвидаву та використовують
їх для пошуку нових авторів. Так, німецьке видавництво електронних книг Impress — одне з най-
більших німецьких дитячих книжкових видавництв Carlsen Verlag — об’єдналися з мюнхенською
самвидавною платформою Tolino Media  для проведення конкурсу творів. Переможець не лише здо-
буде популярність і славу, а й підпише угоду з видавництвом Carlsen Verlag. Електронну книгу буде
продавати винятково Tolino і отримає гарантоване представлення в усіх книжкових магазинах  Tolino
Alliance — Thalia, Weltbild, Hugendubel, Club Bertelsmann, Libri, Deutsche Telekom, Mayersche and
Osiander [15]. Завдяки цьому виграють обидві сторони:  автори отримують шанс на ширшу аудито-
рію, а видавці — на ще одне джерело нових талантів. Таку кооперацію можна розглядати як перший
крок до інклюзивної видавничої галузі, побудованої на основі співпраці традиційних видавців і інді-
авторів, які братимуть активну участь у видавничих бізнес-процесах, що сприятиме збільшенню
доступності книжкових видань для різноманітних верств населення.  

Аналіз цифрових платформ для самвидаву, створених видавцями, дає підстави говорити про ви-
користання ними гібридної моделі (цифровий самвидав + платні видавничі послуги), яка  передбачає
видання творів коштом авторів без передачі видавцям авторських прав. За таких умов автор само-
стійно встановлює ціну, безпосередньо отримує прибуток від продажу, а видавництво надає платні
послуги з редакційно-видавничої підготовки, онлайнового просування та дистрибуції видань, при-
своює свій ISBN. Отже, «видавці для того, щоб вижити, повинні повністю змінити своє мислення.
Раніше вони контролювали доступ до дистрибуції, вони були єдиними арбітрами, тими, хто визначає
авторів, які мають право видаватися. Тепер все змінилося. Видавці повинні зосередитися на тому,
що вони можуть зробити для авторів [7]. За прогнозами Publisher’s Weekly, найближчими роками ви-
давнича політика має будуватися навколо автора як бренду, «автора-видавництва» [11].
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Висновки. Про визнання буму самвидаву та цінності опублікованих самостійно творів говорить
те, що відомий фаховий часопис Publishers Weekly друкує огляди інді-книг поряд з книжковими
оглядами традиційних видавців та випускає щомісячний додаток, присвячений тільки самвидавним
назвам, який містить: інформацію про інді-книги, профілі інді-авторів, огляди тенденцій самвидаву
та історій успіху. Незалежні платформи для самвидаву та платформи, створені книгорозповсюджу-
вачами, фактично є альтернативними традиційному книговиданню бізнес-моделями. Цифровий
самвидав на платформах видавництв можна вважати особливою, гібридною формою самвидаву,
оскільки цифровий самвидав тісно перетинається з традиційним книговиданням: видавці викори-
стовують його як інструмент для пошуку нових авторів або ж як засіб диверсифікації діяльності за
рахунок надання авторам платних видавничих послуг. Такий симбіоз сприяє розвитку інклюзивних
видавничих бізнес-моделей та актуалізує поступову переорієнтацію видавництв з продуктового ви-
робництва на ринок видавничих послуг, оскільки, як слушно зауважив Марк Кокер, «у майбутньому
видавничої справи видавці стануть постачальниками послуг для авторів. Влада переходить від ви-
давців авторам. Той, хто цього не зрозуміє, мусить вийти з бізнесу» [7].
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовані функції кольору на сучасному телебаченні як засобу візуальної комунікації,

описано типи формування кольорів, засоби створення динаміки кольору. За допомогою анкетування та
моніторингу коментарів аудиторії програм «Голос країни» та «Х-Фактор» показані різні види емоційного
реагування реципієнтів на колір, декорації і постановки під час телевізійних шоу, що доводить факт
емоційної перцепції кольору під час невербальної комунікації.
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SUMMARY
The article analyzes the color features on modern television as a means of visual communication; describe the

types of colors form, the means of creating the color dynamics. Questionnaires and monitoring audience’s comments
(«The Voice of the country» and «X-Factor» program) show the different types of emotional response of recipients
to the color, decorations and performances during a television show, which proves the fact of emotional perception
of color in non-verbal communication.
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У сучасну епоху формування інформаційно-комп’ютерної та аудіовізуальної цивілізації телеба-
чення стало частиною загальної системи культури суспільства, активно впливаючи на спосіб життя
людей у всьому світі. Поліфункціональність телебачення, розвиток його одночасно як засобу ма-
сової комунікації і як мистецтва, породила специфічні форми відображення дійсності і створила
«універсальну» мову взаємопроникнення ЗМК і мистецтва. Саме на початку XXI століття телеба-
чення, застосовуючи нові технології, у вирішальній мірі стало впливати не тільки на поширення
інформації, трансляцію подій, репродукування культурних цінностей, а й створювати нові, яскраві,
видовищні програми і передачі. Змінився підхід і до структури самої  телепрограми. 

Колір як об’єкт дослідження виступає в різних наукових галузях: медицина, астрономія, психологія,
мистецтво, соціальні комунікації. Якщо виокремити звідти окремо телебачення і роль кольору в ньому,
то беззаперечно, що в наш час зростає роль колірного рішення студійного простору, оскільки більшість
телепрограм – студійні. А колір виступає як частина екранного образу дійсності. Сучасні дизайнерські
рішення студій різних каналів дозволяють говорити про те, що вони виконують подвійну функцію: ці-
каві дизайнерські рішення студійного простору, а також бути частиною  іміджу самого каналу. 
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Синтез екранного образу переростає із синтезу звуку і зображення в синтез нової структурної
моделі відображення дійсності, де за допомогою мультимедійних технологій об’єднується в єдине
ціле дизайн, композиція, колір, музика, текст. 

Феномен кольору як елемента фірмового стилю розглядали  Б. Базима [1], Ю. Гуз [4], Й. Іттен
[5], Т. Стоун [6], В. Горпенко [2], В. Гоян [3].

Мета статті – проаналізувати зображальні традиції, естетичні та психологічні прийоми та функції
використання кольору. А також за допомогою анкетування та моніторингу встановити емотивний
вплив кольору та студійного оформлення, дизайну як елементу візуальної комунікації серед ауди-
торії телевізійних програм «Голос країни» та «Х-Фактор».

Террі Стоун визначає колір  більше, ніж візуальний феномен, і більше, ніж декоративне доповнення.
За ним, колір має культурне, фізіологічне, емоційне, символічне значення. Кольорова палітра викликає
емоційний резонанс, а правильно підібраний колір створює необхідний відгук у людини [6, с. 5]. За
українським сучасним дослідником кольористики на телебаченні В. Горпенком, на рівні інформа-
ційно-пізнавальних завдань колір виконує ряд функцій.  Насамперед колір займається розрізненням.
Ще одну функцію колір виконує, коли він виділяє. Третя його функція –  протиставлення (наприклад,
червоний – забороняючий, зелений – дозволяючий).  Також колір може поділяти  і відокремлювати.
І нарешті, колір виконує ще одну функцію, коли об’єднує [2, 3–4]. Українська розвідниця візуальної
комунікації Вікторія Шевченко наголошує на тому, що до функцій, які виконує колір належать:

– комунікативна;
– символічна (пізнавальна);
– виразна (емоційна й естетична);

Причому всі вони відповідають значеннєвому навантаженню як самого кольору, так і його спо -
лучень [7, с. 182]. Якщо говорити про комунікативну функцію, то вона полягає в наданні чітких
орієнтирів: колір може розказати про подію, задати емоційний фон, налаштувати адресата до ко-
мунікативної взаємодії з адресантом. Символічна функція говорить про те, що генетично організм
людини запрограмований і налаштований на невербальне значеннєве тлумачення відтінків ко -
льорів, що розрізняються ним (приміром, червоний колір асоціюється у когось з кров’ю, вогнем,
а в ко гось – зі сходом сонця, з коханням). Відповідно сприйняття червоного кольору автоматично
збуджує асоціативні зв’язки, що шукають саме ці групи спогадів. «Люди сприймають та розуміють
кольори автоматично і сприйняття функції кольору більше, ніж просто емоційна оцінка гарного та
приємного або потворного та огидного. Значення кольору та його вплив залежить від контексту»
[8]. Якщо, приміром, взяти музичну програму і під час пісні про кохання у студійному наповненні
будуть переважати червоні кольори, то більша ймовірність того, що в реципієнтів червоне в цей мо-
мент асоціюватиметься з коханням, а не з вогнем чи війною. Тому пізнавальна (символічна)  фун-
кція пояснює розуміння кольору як стереотипного рефлекторного реагування. 

І нарешті третя функція: безумовно, колір тісно пов’язаний з емоційною сферою людського
буття. Він здатен викликати ті чи інші емоції, тому надзвичайно важлива емоційно-виразна роль
кольору. Реципієнти часто мислять образами стосовно того чи іншого забарвлення. Науковці  по-
яснюють це  тим, що «у сприйманні кольору є певні традиції. Так, червоне, як правило, сприйма-
ється нами як тепле, а блакитне, як холодне, жовте – як близьке, а синє – як далеке, біле – як легке,
а чорне – як важке. Такі асоціативні зв’язки набувалися  послідовно. Спершу людина бачить, як
починають червоніти предмети, які нагріваються, звідси – асоціація, що червоне – тепле» [2, с. 21].
Таких асоціацій з перцепцією кольорів у кожного адресата, відповідно, багато. На сьогодні прове-
дено чимало досліджень з приводу впливу кольору, сприймання різних його відтінків, їх поєднання.
Відтак, експериментально доведено, що за ступенем сприйняття кольорові поєднання розташо-
вуються в такому порядку: синій на білому; чорний на жовтому; зелений на білому; чорний на бі-
лому; зелений на червоному; червоний на жовтому; червоний на білому; жовтогарячий на чорному;
чорний на пурпурному; жовтогарячий на білому; червоний на зеленому. До спокійних, м’яких спо-
лучень належить комбінація близьких кольорів сонячного спектра, наприклад, червоний і жовто-
гарячий, жовтогарячий і жовтий, синій і зелений, блакитний і фіолетовий [7, с. 183].

У музичній телевізійній програмі часто колір задає основний настрій виступів конкурсантів,
є емотивним тлом емоційних реакції глядачів, може виражати драматургію екранного поводження.
Безумовно, один колір не може викликати увесь спектр почуттів, до нього приєднуються музика,
вербальне наповнення, ведучий у кадрі, тлом для якого і виступають колірні сполучення. Для того
щоб вияснити, що для глядачів є більшим емотивним елементом у телевізійних проектах «Х-Фак-
тор» та «Голос країни»: образ ведучого (починаючи від його іміджу до вербальних повідомлень під
час комунікації) чи все-таки програма загалом (починаючи від логотипа, формату до кольору студії),
ми провели серед тисячі респондентів анкетування,  в якому просили відповісти на запитання: «Чи
стала зміна ведучого/тренерів причиною припинити (почати) дивитися програму?»
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Рис.1. Емоційне реагування аудиторії на телеведучого

Рисунок 1. Емоційне реагування аудиторії на телеведучого показує, що причиною почати або припинити
дивитися телевізійне шоу для 28,36% (програма «Х-Фактор»), 37,31% (програма «Голос країни») респон-
дентів стала саме поява того чи іншого ведучого або тренера учасників. Для 70,64% (програма «Х-Фактор»),
62,69% (програма «Голос країни»)  опитаних таке рішення продюсерів проекту не відіграло ніякої ролі.
Звідси виходить, що в однієї частини респондентів більше емоцій викликає образ конкретного ведучого,
а для іншої частини важливішим є сама телепрограма зі всіма її структурними елементами. Для того щоб
побачити більш конкретні емоційні реакції, ми зробили моніторинг коментарів аудиторії на офіційних сто-
рінках телевізійних програм «Х-Фактор» та «Голос країни» на сайті youtube. Підтвердженням тому, що біль-
ший емотивний вплив на реципієнтів програми «Х-Фактор» мають формат, декорації, світло в студії є такі
коментарі (подано в редакції користувачів): Иван Фокин4 месяца назад Начало как всегда супер! �А как свет
играет – класс!; Анастасия 4 месяца назад Меня совершенно не трогает. Но какая постановка номера: декора-
ции, режисура — очень продумано, красиво!�; A boy 5 месяцев назад I like this performance a lot. What a bright colors,
music, voice – cool; Алексаша К5 месяцев назад Очень сложная постановка… а как красиво цвета менялись, Вы
заметели? И Костя хорошенько постарался�!; Mike Egypte 4 месяца назад XF Ukraine—well done on setting up this
performance—and an artist who can make it beautiful; Людмила Черний 5 месяцев назад Молодець, прекрасно виконав
пісню! Мені сподобалась сучасна інтерпретація, Постановники шоу, респект за комп»ютерні екрани і дівчину
— штучний інтелект, вийшла міні-історія — такий собі Пігмаліон, який створив штучну Галатею і закохався!;
Olle Linux 5 месяцев назад Потрясающие постановки делают теперь на x-factor-е. Каждое выступление как
отдельный клип. Вот и в данном случае — оригинально сделали, да и песню «осовременили» :).�

Про такий самий емотивний вплив на реципієнтів програми «Голос країни» можна стверджувати
з таких коментарів на офіційній сторінці програми на сайті youtube: Pravda vo veki vekov Год назад Очень
красиво и пение и внешние изменения. Молодец!!!!!!!!!� Но все-таки не могу не написать: одну меня, что ли тро-
гает так сильно этот перелив цветов во время пения??? Отсюда и пение еще лучшим кажется! Кому там
говорить спасибо? Постановщики, осветители, художники, не знаю как правильно?!; Jackie Fan 11 месяцев
назад Интересно поставлен номер,постановщику респект; Kamehameha XII 4 года назад Дима, браво. Такой
минимализм в номере – оч круто! Постановщики молодцы!; Ju MS 11 месяцев назад Интересная постановка.
Голос не такой глубокий,  но тем не менее. Глаз не оторвать – эти цветовые решения – вообще супер!�

З коментарів аудиторії ми бачимо, що споживачі пишуть про безпосередню емотивну перцепцію
кольору, що це залучає їхню увагу, робить програму цікавішою. Такі підсвідомі емоційні реакції ре-
ципієнтів можна пояснити  реакцією на гру кольорів під час виступу виконавців.  Науковці дійсно
радять надавати кольорам «дихання», поступово ледь змінюючи їх відтінками, що також зробить
композицію кадру динамічною! Динамічна композиція спрямована на вирішення трьох завдань:

– виділення головних персонажів і предметів;
– реалістичне відображення простору, яке реалізується одним із засобів динамічної композиції –

рухом камери, а тим самим рухом кольору;
– організація уваги глядача [2, с. 44].
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Рух камери дозволяє відтворити природну динаміку кольору, створює особливе відчуття досто-
вірності. А за таке створення відповідають прості операторські прийоми: наїзд – дає можливість
прибрати другорядні деталі, а колірні контрасти на головному підсилити; від’їзд – навпаки, уза-
гальнює колір; паралельні проїзди підкреслюють глибину. 

Однак для створення загального настрою аудиторії за допомогою кольору –   недостатня  просто
певна його кількість, необхідне  певне поєднання його з іншими відтінками. «Драматургія кольору –
це послідовна зміна певних фаз: зародження, розвитку, кульмінації, спаду.  Це чергування напруги
і розрядки, несподіваних імпульсів та звичних кольоросполучень, емоційної сили з об’ємно-про-
сторовими ознаками, використання колірних пауз тощо» [2,  с. 47]. Всі ці правила допомагають ро-
бити  загальну композиційну структуру  телевізійної програми привабливою, адже від неї залежить
перше враження аудиторії про сам продукт в цілому. Тому так важливо дотримуватися принципів
побудови дизайн-композиції, звертати увагу на кожен елемент візуальної комунікації.

Отже, динамічне використання кольорів ефективно діє на перцептивні особливості реципієнтів,
вони викликають почуття, пробуджують  емоції й думки, які можуть комунікатів заспокоювати  або
хвилювати, змушувати радіти чи засмучуватися. Тож важливо правильно використовувати функції
кольорів, будувати асоціативні ряди з допомогою кольору, пам’ятати, що кожен колір є носієм як по-
зитивних, так і негативних емоцій. За допомогою мультимедійних технологій об’єднується в єдине
ціле дизайн, композиція, колір, музика, текст, тому на сучасному телебаченні з’являються все нові
професії, роль яких надзвичайно важлива, як-от: художник-постановник, стиліст, художник по кос-
тюмах, відеоінженер. Кольори, що застосовують на практиці в телеефірі шляхом різних колірних
тонів, різного ступеня яскравості і насиченості, викликають у кожної людини цілком конкретні від-
чуття. В оформленні передачі домінують зазвичай головні, провідні кольори, яким підпорядковані
інші, другорядні. Саме від їх гармонійного поєднання залежить загальне враження від побаченого ви-
довища на екрані, тому теледизайнерам надзвичайно важливо приділяти цьому окрему роль.

Проведене анкетування та моніторинг дали змогу стверджувати, що відтінки кольору та їх спо-
лучення разом з декораціями студії, постановкою під час виступу учасників програми «Х-Фактор»
та «Голос країни» мають відмінний вплив на сприйняття телевізійного продукту в цілому. Що під-
тверджує той факт, що головна мета творців окремої передачі — змусити глядача співпереживати,
включатися в дію шоу, в результаті — не відходити від телевізора. І від того, як постановники змо-
жуть використовувати у ході своєї роботи колір, багато в чому залежить успіх телепрограми у гля-
дачів, їхній емоційний стан і навіть здоров’я.
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