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Терновий шлях: від Господа — до Бога,
Провидці в двадцять і пророки з тридцяти,

Тисячолітня жертвенна дорога,
Якою вже не можеш не іти…

(Автор)

В статті розглядається скіфо/арійське похо%
дження пророка Зороастра — творця першої гло%
бальної релігії та її роль у світових цивілізаційних
процесах.

Ключові слова: цивілізація, скіфи/aрії, саки,
теукри, політична теологія, пророк, Зороастр.

З публікацій представників різних наукових
сфер ми пересвідчуємося у непересічній і зна�
ковій ролі стародавньої української цивілізації
у світових культурно�цивілізаційних процесах
[4–10; 12; 13; 18; 19; 23]. 

Проте, ніде правди діти: на певному етапі
нашої стародавньої історії духовно�інтелекту�
альний і державно�політичний потенціал укра�
їнського етносу виснажився і розчинився в під�
корених ним етносах. 

Його історія була фальсифікована, а самі
нащадки скіфів�аріїв самі потрапили в залеж�
ність від неукраїнських релігій та держав. Нині
ж Україна оживає, відновлює свою справжню
історію і починає відчувати велич своєї тисячо�
літньої місії на цій благословенній Богом землі. 

•• Політична теологія, або коли Боги стають
чоловіками?

Ви не задумувалися, чому це Бог у провідних
релігіях світу має ознаки чоловічої статі: Бог�
отець, Бог�син, Бог�дух і т. ін? Та й моделі боже�
ственного походження політичної влади у старо�
давніх скіфів�аріїв, єгиптян, еллінів, китайців,
ацтеків та інших народів глобально стандартизо�
вані: цар, імператор, князь обов’язково — син
Бога (Сонця, Неба) і земної жінки. 

Але на перших етапах становлення глобальної
української цивілізації в суспільній ієрархії домі�
нували жінки. Скажімо, в археологічних знахід�
ках Мезинської цивілізації (ХХ–ХІІ тис. до н.е.)
серед фігурок богів практично всі — жіночої статі
[4]. Та ж сама тенденція проглядається і в нас�
кельній міфології Кам’яної Могили (ХІІ–ІІІ тис.
до н.е.) [19] та на перших етапах Трипільської
цивілізації (VI–III тис. до н.е.) [8; 10; 23; 28].

Проте, з виокремленням скіфо�арійської
спільноти, ситуація змінюється на протилежну:
у аріїв чоловіки переймають на себе і духовну
(жерці), і військово�політичну владу (царі —
кшатрії, воїни — самари). 

Отже, після розколу за гендерні�політичним
чинником на «патріархалів» і «матріархалів»
наші предки скіфи�арії/орії протягом VI–І тис.
до н. е. розселилися по всьому світові, утворив�
ши першу в історії глобальну конфедерацію. Її
основою було спільне етно�культурне походження
еліти (нордична раса), спільна мова (санскрит —
«сонячне письмо») та (солярні) вірування.

Арії — «патріархали»/саки (кочовики�хлібо�
роби) завоювали Афганістан (тоді — Арія), Іран
(Аріан), Середню Азію (Самарканд, Бухара, Сир%
дар’я, Амудар’я), Індію (Ар’яварта), Тібет (очоле�
ний родом Арулат), Бірму (столиця — Киянг),
Камбоджу (керовану арійським родом Камбодже%
ша), Індонезію (міста Самаринда, Семаранг),
Філіппіни (острів Самар), Папуа<Нову Гвінею
(місто Самарай).

Своєю чергою, орії — «матріархали»/дорійці
(землероби�кочовики) завоювали Шумер/Са<
мару (сучасний Ірак), Єгипет (династії гіксосів),
Палестину (Самарра), Грецію (Доріда), Малу
Азію (Карія), Західну (Кельтика), Центральну
(Славія) та Північну Європу (Балтія).

Це підтверджується й даними А. Кемпа, який

відтворив карту (мал.1) глобального розселення
нордичної (білої) раси з території України, почи�
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Розділ I
ПОЛІТИЧНА ТЕОЛОГІЯ

ВЕЛИКИЙ СКІФ ЗОРОАСТР:
ПРОРОК, МАГ І ПОЛІТИЧНИЙ ТЕОЛОГ

В. М. Бебик, доктор політичних наук, професор, проректор Університету "Україна",

голова Всеукраїнської асоціації політичних наук
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наючи з VI тис. до н. е. [31] (Artur Camp. March of
the Titans. A History of the White Race. — USA, Osta%
ra Publications, 1999).     

Мал. 1. Карта розселення нордичної (скіфо<
арійської) раси з території України (VI тис. до н.е.)

••  Українці і росіяни — не слов’яни!
Як стверджує чеський дослідник Ф. Дворнік,

слов’яни здавна жили між Дунаєм і Віслою, а з VI
ст. н.е. — ще й між Віслою та Одером — аж до
Ельби 14]. Отже, виходить, що власне слов’яна�
ми є поляки, чехи, словаки і словенці. Українці,
а тим більше — росіяни, не є слов’янами!

Щодо зв’язку між скіфами�аріями та україн�
цями, то варто звернути увагу на слова російсь�
кого історика З. Рагозіної, яка так писала про
скіфів�аріїв: «Із зовнішністю та одягом цих пред<
ків малоросів ми знайомі, головним чином, з над<
звичайно красивих і художньо оформлених речей,
знайдених в царській могилі поблизу Керчі (древ<
ньої Пантикапеї)...» [25, с. 464].

Росіяни ж, за свідченням В. Белінського, є на�
щадками фіноугорського народа моксель, що
змішався з татарським етносом Золотої Орди [3].

Ці факти є, певною мірою, вражаючими і не�
сподіваними. Але не більше, ніж слова римсько�
го історика Помпея Трога (І ст. до н.е.), котрий
писав, що «Скіфське плем’я завжди вважалося
найдавнішим, хоча між Скіфами і Єгиптянами
довго тривала суперечка про давність походжен<
ня...» [18, с. 91].

Звернемо увагу, що так звана «історична тра�
диція» (нав’язана нам істориками імператриці�
німкені Катерини ІІ), прив’язує єгипетську циві�
лізацію до ІІІ тис. до н. е., а скіфів — до І тис. до
н. е.! Якщо ж взяти до уваги слова римлянина
Помпея Трога, то, очевидно, скіфи щонайменше
на 2 тисячі років старші, ніж вважалося раніше!

В цьому контексті зовсім інакше сприймаються
слова римських істориків Юліана Юстина і Квінта
Курція Руфа та їхніх єврейсько�християнських
колег Йосифа Флавія і Тертулліана, котрі ствер�
джували, що скіфи були родоначальниками парф’ян
та бактрійців [18, с. 27]. Останні, як відомо, прожи�
вали на території тогочасних Персії та Індії. 

Згадаємо також і слова «батька історії» Геро�
дота (книга 4, розділ 26), котрий не знав у Греції

«жодного видатного філософа, який не був би скі%
фом» і поділяв скіфський народ на скіфів�
орачів, скіфів�скотарів, царських скіфів і скі�
фів�георгіїв (борисфенітів) [32].

Сучасні українські історики (С. Березанська
та ін.) доводять, що саки (ямна археологічна
культура) домінували в Україні та навколишніх
землях у ІІІ–ІІ тис. до н.е. [4].

З іншого боку ми вже знаємо, що Троя (за
римською офіційною версією) була заснована
троянським царем Теукром (син Бога Зевса) у ІІІ
тис. до н. е. Римляни (І тис. до н. е.) вважали
троянців своїми предками і називали їх теукра%
ми (Teucri) [17]. 

Враховуючи, що Геродот називав скіфів�ге�
оргіїв нащадками древніх і славних теукрів,
логічним є висновок, що скіфи�георгії були
найстаршими серед скіфів! А звідси й логічний
висновок, що теукри — це ті ж самі скіфи�арії,
які, за твердженням римського історика Пом�
пея Трога, є старшими за єгиптян!

Єгипетська цивілізація розквітає у ІІІ тис. до
н.е . Якщо ж скіфи�арії старші за єгиптян, вихо�
дить, що скіфи насправді проживали щонай�
менше у IV тис. до н. е.! 

Але ж це припадає на розквіт Трипільської
цивілізації (VI–III тис. до н. е.)! — Погляньте на
мал. 2, на якому зображено трипільську посуди�
ну IV тис. до н. е. На ній (відповідно до міфології
скіфів) намальовано Змієногу Богиню, котра
разом з Гераклом і вважається Праматір’ю скіфів. 

Ось так системно досліджені дані історії та
міфології знаходять своє підтвердження архео�
логічними знахідками Українського Трипілля! 

Мал. 2. Змієнога Богиня — Праматір скіфів (три<
пільська посудина, IV тис. до н. е.)
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••  Саки<січовики в Стародавніх Мідії, Персії,
Аріан(т)і

З мал.1 ми бачимо, що наші скіфо�арійські

предки (транзитом через Туреччину) потрапили

у ІІІ–ІІ тис. до н. е. до Шумеру/Самари, Мідії та

Персії. На території двох останніх країн скі�

фи/саки утворили потужну державу Аріан (Арія
Антів?). 

За свідченням З. Рагозіної, «мідяни самі себе
називали арійцями..., так називали їх і сусіди,
і піддані...» Своєю чергою, Геродот відзначав,

що в Мідії жили: «туземці», «кочовики», «ті, хто

живе в шатрах» (кшатрії?), «власники грунту»,

«арізанти» (арії�анти?) і «маги» [25, с. 236, 238].

Імена у тамтешніх царів теж були скіфські,

наприклад, Кияк(н)сар (653�613 рр. до н. е.).

Окрім того, пізньоавестійська традиція згадує

про 14 царів легендарної династії Киянідів, які

правили цією країною в незапам’ятні часи [11].

Мал. 3. Карта Мідії (сучасні — Туреччина, Вір<
менія, Ірак, Іран) часів пророка Зороастра (VI ст.
до н. е.)

Залишилися арії (анти) панівною верствою

і в правонаступниці Мідії — Персії. Зокрема,

вже згадана вище З. Рагозіна доводить, що цар
Персії (Кір) Куруш був арієм і походив із старо<
давнього арійського роду «куру». 

На гробниці видатного перського царя Дарія

І, як повідомляє Ф. Гюїз, ми можемо прочитати:

«Дарій — …перс, син перса, арій з арійського
роду» [11, с. ].

До того ж нагадаємо, що давньоукраїнське

плем’я антів (яке дало назву античному світові)

здавна проживало між Дністром і Бугом (ІІ–І тис.
до н. е., Черняхівська археологічна культура) [4; 5].

Отже, перські царі Куруш і Дарій не були пер�

сами. Не був персом, за свідченням класика

перської літератури Фірдоусі (Х ст. н. е., поема

«Шахнаме») і легендарний герой персів і таджи�

ків Рустам. Він теж був арієм і походив із племе�

ні саків [25].

А саки (звідси й назва кримського міста —

Саки), як відомо, були скіфами! Зокрема Геро�

дот писав, що скіфи були озброєні луками, кин�

джалами і була у них зброя «сакіра» [32]. Своєю

чергою сакіра — бойова сокира, самі скіфи звали

себе саками, тобто — воїнами, січовиками. Греки

ж звали саків — скіфами [26].

Якщо ж доповнити літературно�лінгвістичні

дослідження результатами порівняння предме�

тів матеріальної культури та побуту (мал. 4), ми
маємо всі підстави для висновків щодо спорідне<
ності української та іранської культури, які мають
спільну скіфо<арійську основу.

Мал. 4. «Українська» хата<мазанка з Мазендара<
ну (Іран)

••Зороастр: від мага до пророка<реформатора 
До славетної когорти Великих скіфів зарахо�

вують і творця першої світової релігії Спітаму
Зороастра (Заратуштру). 

Зокрема американський дослідник А. В. Ві�

льямс Джексон стверджував, що Пророк Спіта�

ма Зороастр був «священником оріянської

віри». Ім’я Спітама, на його переконання, скіф�

ське і означає — Світлий [33]. 

Авестийська традиція свідчить, що так само,

як і Сак’я Муні — Будда [20; 24; 27], Спітама

Зороастр народився в царській родині. 

Народився і, на відміну від інших дітей, не

заплакав, а засміявся. Таким згодом з’явиться

світові і його вчення — світле й сонячне: добрі

думки — добрі слова — добрі справи.

Послідовники пророка Зороастра стверджу�

ють, що він народився у VI ст. до н. е. (за 250 ро�

ків до Александра Македонського). 

Проте великий скіфсько�еллінський філо�

соф Арістотель «чомусь» відносив епоху Зороас�

тра за 6 тис. років до кончини свого великого

вчителя Арістокла/Платона (348 р. до н. е.). 

Інші античні автори говорили про його наро�

дження за 5 тис. років до Троянської війни (ХІІІ ст.

до н. е.). Враховуючи, що міф про справжню

Троянську війну, викарбуваний на брилах
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Кам’яної Могили, старший від грецького міфу

щонайменше на 5 тис. років [19], отже, Зоро�

астр жив у ХІІ тис до н.е.!

Як бачимо, розбіжності є надто великими:

від VI ст. до ХІІ тис. до н. е.! 

Про перші роки життя Зороастра відомо не

так багато. Одні кажуть, що з 20�ти років він

розпочав свій шлях самопізнання і духовних

пошуків. А в 30 років — отримав Божественне

одкровення від Верховного Владики Ормузда

(раніше він звався Ахурамазда) у вигляді священ�

ної книги «Авести» і розпочав (так само, як

Будда і Христос) свою пророчу діяльністью.

Проте за перші 10 років проповідництва (як

і Будда!) він спромігся навернути у нову віру

лише свого двоюрідного брата [26].

Тоді він вирішив розпочати з правлячої еліти

і навернув у свою віру (не без використання

психотехнологій професійного мага) перського

царя Віштаспа, запропонувавши своє бачення

світоустрою та реформування вірувань, що існу�

вали за тисячі років до нього.

Як стверджує Л. Силенко, Зороастр с першої

зустрічі вразив згаданого царя та його оточення

тим, що тримав в руці вогненну кулю (мал. 5)

і рука його «не спалювалася» [26]. Згодом він

розвинув свій релігійно�пропагандистський

успіх і зороастризм набув в Персії та на підкон�

трольних їй територіях неабиякої популярності.

Проте його шлях до визнання та популярно�

сті не був таким вже й простим та посипаним

трояндовими пелюстками. Пророку довелося

пережити шалений спротив конкурентів з касти

магів, посидіти внаслідок їхніх інтриг у в’язни�

ці, але зрештою (вже після смерті) — примири�

ти царську релігію маздеїзму з древніми вогня�

ними традиціями магів. 

Інші стверджують, що перші 30 років свого

життя принц Зороастр провів у Вавилоні, але,

рятуючись від війни, він був змушений перебра�

тися до свого давнього родича, котрий правив

на півдні Ірану. 

Мал. 5. Рафаель (XVI ст., майстерня). Зороастр 

Там він, начебто, і пробув понад 40 років,

працюючи «магом» і «пророком». Мав трьох

дружин, трьох синів і трьох дочок. Але його кра�

їна була завойована. Він змушений був разом із

послідовниками тікати на північ Ірану, де і зна�

ходить у 77�річному віці свою загибель.

Розглянувши вавилонську версію життя про�

рока, слід зафіксувати собі, що в ті ж самі часи у

Вавилоні жив і писав свої книги по астрономії

Теукр Вавилонський. Показово, що писав він

санскритом (мовою аріїв) у той час, коли офі�

ційною мовою цього царства була семіто�ак�

кадська мова [11].

Такі ось метаморфози давньоукраїнських

впливів в доісторичну епоху: Теукр — перший

цар Малоазійської Трої (Троя — 1, як стверджує
П. Гарачук, це українська Ольвія [9]), Теукр —

жрець у Вавілоні [11], Зороастр — творець пер�

шої глобальної релігії світу [16; 20; 24; 27],

коріння якої визріло на берегах Дніпра.

••  Спітама Зороастр — пророк із Золотоноші,
що на Черкащині?

Священною книгою зороастрійців [23; 26] є

Авеста (від слова — вість, новина), цілі розділи

якої були переписані в іудео�християнську

Біблію (без згадки про авторство Зороастра). Тут

і ідея Єдиного Бога, і навіть саме слово Єванге%
ліє (блага вість). Але це — тема окремої розмови.

Сьогодні ж звернемо увагу на те, що якимось

дивовижним чином назва священної книги

зороастрійців Авеста віддзеркалилась в геогра�

фічних назвах Європи. 

Український іраніст К. Тищенко, зокрема,

привертає увагу до таких населених пунктів, як

Авеста (Швеція), Авіст (Фінляндія), Авасте
(Естонія), Авест (Голландія), Аваштаня (Угорщи�

на), Обічтов (Чехія), Оваст (Італія), Авешная
(Росія), Обичів (Чернігівщина), Обич (Тернопіль�

щина), річку Обеста, озеро Опечень (Київ) [20; 28].

Проте наш філолог помиляється, вказуючи,

що ці «іранізми» прийшли в Європу з Персії.

Вся справа в тому, що логіка виникнення гео�

графічних назв пов’язана з приходом на вказані

місця певних етносів — носіїв відповідної мови,

релігії і т.ін.

На сьогодні у нас немає жодних підстав гово�

рити про експансію персів/іранців аж до Пів�

нічної та Західної Європи. Максимум, куди

доходили перси — територія Грецької Еллади.

Натомість ми знаємо, що археологи знаходять

сотні свідчень про присутність скіфів�аріїв по

всій Євразії (мал. 1)! 

Отже, висновок — на поверхні: всі ці міста і се�

ла були засновані вихідцями з України: і в Європі,

і в Азії!

Більше того, за даними К.Тищенка, в народній

уяві древніх іранців ім’я Зороастра (Заратуштри)

пов’язане із словом «зард» — золото. Від себе

додамо власну розшифровку імені пророка:
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«золото» + «зірка» = «Сонце», якому молилися

наші предки і зірковий пророк Зороастр! 
Показово, що мусульмани, які згодом витіс�

нили зороастризм з Ірану (VIII ст. н. е.), епоху
Зороастра ототожнювали із золотим віком…

Якщо подивитися на українські географічні
назви з відповідним корінням, то побачимо на
карті м. Золотоношу (Черкащина), м.Золочів
(Харківщина і Львівщина) тощо. І в зв’язку
з цим правомірною виглядає версія, що наспра�
вді коріння скіфсько<сакського роду Спітами
Зороастра знаходиться в Україні. 

І немає особливого значення, знаходиться
він у м. Золотоноші з Черкащини, чи м. Золочеві
зі Слобожанщини або Галичини. Все це — землі
скіфів�саків, які й породили першу глобальну
релігію — зороастризм.

Окрім того, ми можемо висловитися і з при�
воду таких великих розбіжностей в оцінці часу
народження пророка Зороастра, який так і не
став Богом, як Будда чи Христос.

На нашу думку, і Зороастр, і Будда, і Христос —
це не імена, а титули кількох осіб (поколінь)
жерців�пророків. Саме тому, на нашу думку,
мають рацію всі, хто вказує на той чи інший час
народження Спітами Зороастра.

Епоха народження найстарішого зіркового
(сонячно�золотого) пророка Зороастра (ХІІ тис.
до н. е.) співпадає з епохою народження спокон�
вічного сонячного українського Даждьбога, вірні
якого «чомусь» вважають, що він народився саме
ХІІ тис. років до н. е. Дивний збіг, чи не так?..

В статье рассматривается скифо/арийское
происхождение пророка Зороастра — творца пер%
вой глобальной религии, а также ее роль в миро%
вых цивилизационных процессах.

Ключевые слова: цивилизация, скифи/арии,
саки, теукры, политическая теология, пророк,
Зороастр.

The article is considered Scithia/Arians etnics of
Proroc Zoroaster and his role in the first global religion
and global world civilization.

Key words: Civilization, Scithians/Arians, Saky,
Teuсry, Political Theology, Proroc, Zoroaster.
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В основу призми, розробленої автором політич%
ної кратології, покладено концепції політичного
володарювання в абстратно взятій країні. Розгля%
нуто квадрат республіканських влад — інститу%
ти президентства, правління, парламенту, суду.
Викристалізувано «кратологічний інструмента%
рій правління країною».

Ключові слова: політична кратологія, респу�
бліканська влада, конституція, народ, механіз�
ми володарювання.

Творчі імпульси можна отримувати з різно�
сенсових джерел та точок інформаційного про�
стору. Проінформую зацікавленого читача про
те, як подібне креативне імпульсування двадця�
тилітньої давнини поступово зсинтезувалося
у формулу запропонованої статті. Посилаюсь
лише на дві означені «точки/джерела»...

Наприкінці 80�х років ХХ ст. із надр так і не
розв’язаного «новоогарьовського федераліст�
ського вузла» мені — ледь не інфернальним чи�
ном — було підказано ідею «основного закону
політології як науки», і стрижнем його я тоді ви�
значив класичний концепт про поділ політич�
них влад у механізмі правової держави [2, с. 151].
Навесні 1990 р., роздумуючи у контекстах цього
«відкриття для себе», якось прийшов на пам’ять
полісемічний афоризм капітана Врунгеля з ди�
тячого мультика: «Як ви човен назвете, так він
і попливе». Із суміші рефлексій навколо цієї —
як не дивно, живої у нас «філософії», — дедалі
чіткіше окреслювалася думка: поділені та «зба�
лансовані» — за Дж. Адамсом [6, с. 264] — полі�
тичні влади у своїй функціональній динаміці,
без сумніву, потребують «концептуального су�

проводу», — аби «човен» — країна попливла очі�
куваним курсом/вектором.

Ще трохи згодом, у серпні 1990 р., в короткій
статті для комуністичного журналу той супровід
було названо мною «наукою кратології», а озна�
чений поділ влад — «політолого�кратологічною
закономірністю» [2, с. 106, 123]. Тринадцять років
потому до обігу беззастережно вже ввів фор�
мульні вирази «політико�кратологічна теорія»,
«поділ політичних влад — найгостріша кратоло�
гічна проблема сучасності» і «сучасна політична
кратологія» [2, с. 261, 264, 517]. Останню, полі�
тичну кратологію, упевнено акцептую як науко�
ву дисципліну політологічного циклу (основні її
теоретико�наукознавчі параметри детальніше
прояснено у книзі, яка на сьогодні перебуває
в процесі видруку). До чого це я?.. Наша респу�
бліка тому так попливла «за Врунгелем», що не
мала і не має політолого�кратологічного компа�
су, — бодай такого простенького, який пунктир�
но описано Платоном у діалозі «Філеб». Своєю
статтею я хотів би цьому чимось зарадити...

І. Не досить бадьорі констатації та вступні за<
уваги

Увесь світ — та особливо найближчі сусіди —
у динамічному русі, Україна ж — у хаотичному та
уповільненому посуванні у «безвекторному ніку�
ди». Марно шукати «персональних винуватців», —
винна уся орієнтаційна система буття. У ній, цій
«безсистемній системі», з досить давніх пір за�
тверділа ціла низка фальшивих контроверз,
коли, як говорять французи, «мерці за ноги тяг�
нуть в могилу живих». Ось лише деякі з них:

(1) На обох рівнях суспільної свідомості —

буденному та ідейно�теоретичному — затверді�

ло безсиле і бездумне ототожнення «країни»
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і «держави», «населення» і «суспільства», «посе�

ленського жителя» і «політичного громадяни�

на», «народу» і «політичної нації», — і усе зведено

до «держави». На самому дні цієї суміші — «ма�

ленький українець», вгорі — вкрай розпливча�

ста фігура «державця�начальника», від якого усе

залежить у цьому житті. Вихід? — Відродити

автентичний сенс поняття «республіка»: су�

спільні, загальні справи народу. 

(2) В Україні ще ніколи злагоджено не пра�

цювала тріада великих вчителів�вихователів

людей, народів, людства: релігія — освіта — на�

ука. Як наслідок, майже ніхто ані в кого й ані

в що не вірить; майже ніхто та нічому не вчить�

ся сумлінно та для себе; наука — як скарбниця

знань про природний і людський світ — знеси�

лено ледь животіє. В особливо плачевному стані

перебувають гуманітарні та, зокрема, соціаль�

но�політичні науки, — радше ті, що «недостат�

ньо» праксеологічні, «не дають молока». Вихід? —

Починати просвіту й самопросвіту народу

з найнижчих низів до найвищих елітних верхів

народної республіки.

(3) За новітніх часів на східнослов’янських

просторах — в результаті панування латифун�

дистського землеволодіння, рідкозаселеності

величезних територій, відсутності великих про�

мислових міст та провідних інтелектуальних

центрів — було де та «по�всякому розгулятися»

двом політико�суб’єктивним негативам —

бюрократії та популізму. Один із «секретів» їх

буття на східнослов’янському просторі полягає

у наступному: обидва феномени, виникнувши

«вгорі», у надрах політичної надбудови, мало�

помалу «угніздюються» і в народних низах, — та

що особливо небезпечно, — у середовищі

базисних соціальних інститутів. Спільним для

обох «скріпляючим ферментом» вияввилась

корупція, яка стала третім — у зазначеній ієрар�

хії — негативним феноменом. Внаслідок чис�

ленних взаємодійних переплетінь цих трьох

негативів усі елітні масиви, — як у надбудові,

так і в базисі, — стали бюрократичними і коруп�

ційними. Вихід? — Не загравати з народом, не

«дружити проти когось» в політичних і народ�

но�охлократичних колізіях, не потурати народ�

ній політичній непросвітності, а навпаки, —

всіляко підвищувати політичну відповідальність

народу в усіх соціумотворчих та державотворчих

процесах (особливо ж — електоральних).

(4) У звивах зазначеного «нерівного політич�

ного ландшафту» відчутно страждають і «низові»,

і «верхні» політико�кратологічні феномени, —

політичний громадянин, система самовряду�

вання, громадсько�партійна система, політична

нація, політичний клас і правлячий політикум.

Ситуація настільки критична, що навіть вели�

кий гуманіст Станіслав Єжі Лец ніяково запиту�

вав: «Надбудову�то можна по цеглині розібрати.

А як бути з базисом?» [8, с. 569]. Гадаємо, вихід

є: аннали класичного республіканізму треба

рішуче «почистити» як з точки зору теоретич�

ної, так і праксеологічної, — як у верхах, так

і в низах.

(5) Досить фальшиво — мінімум: неадекват�

но — складаються й відносини України із зов�

нішнім політичним світом. З давніх�давен

чомусь так повелося, що суспільствознавчі нау�

ковці вимальовують зовнішньополітичне сере�

довище України у такій тональності, буцімто її

завше оточували одні «степові поганці», «під�

ступні агресори» та «варварські колонізатори».

Друга ж сторона конфліктних зносин — україн�

ці — завше виглядає тільки позитивно: вони —

«толерантні», «комунікабельні», «гарні люди за

усіх умов та обставин». Почитаймо будь�яке

історичне дослідження і натрапимо на узагаль�

нення А. де Сен<Симона: автори цих «об’єктив�

них» розвідок «ставлять собі за мету високо

поціновувати якості своїх співвітчизників та

знецінювати і зменшувати ці якості у своїх

суперників» [цит. за: 17, с. 220]. А тепер, в епоху

динамічної глобалізації світу, прагнемо інтегру�

ватися в євроатлантичні структури та процеси,

крокуючи до Атлантики головами тих «негар�

них» сусідів... Вихід? — Правлячому політикуму

(особливо ж тому сегменту еліти, яка «опікуєть�

ся» зовнішньополітичною проблематикою) слід

негайно доктринально переорієнтовуватись

мінімум навколо трьох політологічних концеп�

тів: по<перше, при визначенні українських зов�

нішньополітичних пріоритетів пам’ятати про

діалектику загальних (регіональних, континен�

тальних, світових) потреб та часткових (всекра�

їнових, внутрішньорегіональних, вузькосфер�

них) інтересів; по<друге, при розгляді будь�якої

міжнародно�політичної проблеми із арсеналу

минулої історії України та її сусідів зверхньо�

зневажливі аксіології, етнофобії та шовіні�

стичний аршин не мусять бути визнаними

компонентами нашого народно�ментального

інструментарію; по<третє, при ситуативних

уточненнях зовнішньополітичної доктрини

обов’язково враховувати фактбагатонародного

складу населення України та «особливо обереж�

но» зважати на ту обставину, що біля половини

етномасиву меншинських народів своєю істо�

ричною ментальністю та способом сьогоденно�

го мислення перебуває за етнокультурними

межами не лише Західної, але й Центральної

Європи.

Після подібного вступу достатніми виявлять�

ся лише короткі акцентовки кількох основних

політолого�етатологічних концептів із контек�

стів сучасної політико�правової теорії республі�

канізму.
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ІІ. Держава. Республіканський владний устрій
Дамо цим двом явищам найпростіші дефіні�

ції та деякі до них прояснювальні позиції, аби

у подальшому уникнути згаданих ототожнень

різнословесно «одягнених» понять. (а) Держава —

це сукупність політико�правових, організацій�

но�управлінських і адміністративно�територі�

альних інститутів та офіційних органів, які

забезпечують порядок у країні та на правових

засадах урядовують справами суспільства за

дорученням (або ж за згодою) останнього. Най�

ефективнішим «оформленням» того «доручен�

ня» є виборчий (електоральний) процес, засадо�

ваний позитивним та гуманістичним правом. 

(б) Генезис держави для наших етатолого�

політичних наук — досить темна і вразлива мате�

рія. Що й говорити про «практичних політиків».

Виявляється, в такі просвітні часи ми ніяк не

спроможемось діалектично та генетично коре�

лювати феномени «суспільство» і «держава»,

внаслідок чого наша демократична республіка

впевнено еволюціонує у бік авторитарно�монар�

хічної деспотії. А ось росіянам ця акція теоретич�

ної дивергенції ще в середині 90�х років вдалася

(і це при тому, що «республіканські справи» в них

обстоюють дещо гірше, ніж у нас). «Держава і су�

спільство не тотожні, — зазначав В. В. Лазарєв. —

Їх слід розрізняти. Держава виділилася із суспіль�

ства на певному ступені його зрілості. Суспіль�

ство — мати держави, і, відповідно, держава —

дитя суспільства...» [7, с. 58]. А у нас — ледь не

все обстоює «з точністю до навпаки»: у нас від

наймізерабельніших лівих до тягнибокових

«сильних» правих партій і партійок, — усі вола�

ють про «сильну державу», тобто усі презумують

і сьогоденню, і перспективі перманентну практи�

ку «Едипового комплексу», коли негідне «дитя»,

як і коли схоче, ґвалтує «матір» свою... Воістину,

«Республіка у небезпеці!», і небезпека йде і звер�

ху, і знизу, — нинішня кризова скрута переконли�

во демонструє праксеологію цього «комплексу».

(в) Здавна держава існує в кількох формах:

меритократія, олігархія, аристократія, монар�

хія, республіка. Найбільш відомі види держав�

ного устрою: унітарія, федерація, конфедерація.

Республіка — це форма та структурний устрій

держави, у фундаменті якої найадекватніше

реалізовується ідея суверенітету народу, за зго�

дою та дорученням якого політична влада поді�

ляється і здійснюється на його користь та під

його контролем. Буквалістський переклад ла�

тинського слова respublica (res + publica) —

спільна і суспільна справа — досить адекватно

втілює класичну думку про необхідність коре�

ляції об’єктивної фундаментальної генези полі�

тичної влади в означеній країні та конкретизації

її суб’єкта�носія у координатах суто даної (у нас —

республіканської) форми держави. А вже на цьо�

му фоні та у цьому зв’язку можна визначатись

і з формою політичного правління країною,

моделлю державного управління народним гос�

подарством, суспільними справами та, зреш�

тою, — з типом політичного режиму в країні.

Спряженням трьох політолого�етатологічних

явищ — форми держави в цій країні, форми пра<
вління нею та типу політичного режиму в ній —

виходимо на запитання: Хто ж то є у цій країні

об’єкт�суверенним фундаментом та суб’єкт�ре�

гулятором системи політичного владарювання?

Щодо цього сутнісно важливою новацією укра�

їнської концепції республіканізму є формула

ст. 5 Конституції 1996 року: народ є і єдиним

джерелом політичної влади в країні, і єдиноцілі�

сним носієм політичного суверенітету країни на

світовій арені. Але тут же — підтекстуально і кон�

текстуально — прочитується інше, вже етнополі�

тико�державознавче запитання: про який�то

народ йдеться у багатонародній країні? (Що

Україна є такою країною, немає жодного сумні�

ву: за підсумками Всеукраїнського перепису

населення від грудня 2001 р., в ній живуть пред�

ставники 136 народів�етносів світу.) — Про

«титульний український народ�етнос»? — Про

«народ» або «народонаселення» України? — Про

усі народи�етноси (або «меншинські народи»)

України? Це не дріб’язкові запитання. Бо ж аде�

кватні науковій істині та етносоціополітичним

реаліям відповіді на ці запитання виводять на

актуальну проблему визначення найдоцільнішо�

го для України різновиду республіканської фор�

ми держави, — унітарно�специфічної? федера�

тивної? конфедеративної?

Остання ж колізія імпульсує подальший нау�

ковий пошук навколо проблемного питання

про способи вдосконалення наявної в Україні

моделі республіканської держави. Не забудьмо

при цьому про те, що вже з початку 90�х років

ХХ ст. й досі країна перебуває затиснутою

у лещатах між «французьким прецедентом»

кінця 70�х років ХVІІІ ст. (коли, як констатував

М. Робесп’єр, республіку було оголошено за

умов обмаль наявних у країні «свідомих респу�

бліканців») та «італійським прецедентом» 60�х ро�

ків ХІХ ст. (коли один з лідерів діаспорної полі�

тичної нації, Дж. Мадзіні, ставив перед країною

надто метафізичне завдання: спочатку, мовляв,

завоюємо політично вільну Італію, а затим, —

коли реально до того руки дійдуть, — «займемось

вихованням політично вільних італійців.»).

Наша ситуація синтезно майже аналогічна:

в Україні за 17 років формальної Незалежності

і досі обмаль політично зрілих/вільних грома�

дян, а ще менше серед них грамотних і свідомо

налаштованих республіканців, — причому не

лише в «народних низах», а й «нагорі», в елітно�

політичних колах і політичної нації, і політичного
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класу, і правлячого політикуму. Усі подальші

наші роздуми пронизані рефлексіями цієї сум�

ної реалії...

ІІІ. Форма політичного правління республі<
канською країною

Форма правління — це спосіб організації

вищих органів та владних інститутів, спосіб їх

створення, структурування і територіального

розміщення; зрештою, це — модус їх ієрархіза�

ції, підпорядкування та унормування логіки їх

функціонування й організації їх підзвітності. За

будь�яких формаційних умов та форм держав�

ного устрою в конкретній країні першоімпульс�

ною обставиною для постановки питання про

доцільну форму правління є усвідомлення тієї

об’єктивності, а хто ж в країні є верховним полі<
тичним сувереном? Досвід всесвітньої політич�

ної історії засвідчує: в античних деспотіях/олі�

гархіях багатії�меритократи — та від імені

«місцево�регіонального» верховного божества —

сувереном висували свого архонта, деспота,

тирана, царя, імператора тощо; в середньовіч�

них і новочасових імперіях, царствах, королів�

ствах, князівствах, султанатах тощо — та від

імені Всевишнього Бога — висували монарха

(найчастіше — спадкового, лише зрідка — ви�

борного); без апеляції до Бога, як вищого суве�

рена, не обходилися й в середньовічних іта�

лійських республіках.

Принципово інакшою виявилася правлінська

справа в сучасних республіках з кінця ХVІІІ сто�

ліття. Перший досвідний зразок представили

світові США (70�ті роки ХVІІІ ст.), — бо ж саме

в них уперше в світі вищим суб’єкт�сувереном —

та ще й конституційним чином! — був проголо�

шений народ. Уважно читаючи американську

конституцію, доходиш висновку: в США тоді

було проголошене бажане правило, а не виня�

ток з нього. Чому? — Та тому, що над тим суве�

реном (чи, бодай, при ньому) не було іншого

контролера/регулятора, крім феномена «верхо�

венства права». До американського безпреце�

дента подібним контролером/регулятором був

сатрап царя Дарія І в усіх провінціях імперії.

(Той сатрап чимось нагадує фігуру сьогодніш�

нього «Представника Президента України»

в Криму.) За античним перським прецедентом

рельєфно виділяється польський прецедент пе�

редодня Нового часу — «представник короля»

в усіх провінціях Речі Посполитої. Персів,

поляків і американців набагато перевершив

Й. В. Сталін. У Конституції 1936 р. він розпоря�

дився зафіксувати концепт: «основою системи

політичної влади є народ»; саму систему назва�

ли «владою рад трудящих знизу доверху», але

«над системою» та в її надрах «вмонтували» пар�

тію�державу, КПРС. І все — під флером «домі�

нації диктатури права та соціальної справедли�

вості». Ознайомившись з «механікою роботи»

цієї радянської форми правління, француз

А. Жід (книга «СРСР, побачений зблизька»,

1938 р.) вимовив сакраменцію: «Якби політич�

ний світ минулого і сьогодення детальніше

ознайомився б із радянською манерою правлін�

ня народом і країною, — Дарії та Македонські
перевернулися б у труні, а живі сучасні правите�

лі забажали б як найшвидше лягти в труну» [цит.

за: 18, р. 61]. І це ж була не монархія�деспотія,

а «народна республіка»!..

У контексті суттєвих «винятків із правил»

правлінський феномен побутує і в суверенній

Україні, — звідки й випливає об’єктивна не�

обхідність його вдосконалення/облагороднен�

ня у відповідності з найновішими позиціями

сучасних соціально�політичних наук. Із перелі�

ку класичних і посткласичних наукових політи�

ко�правлінських концептів ми торкнулися

лише одного, — (1) про вищого політичного суве<
рена в ім’ярек�країні. В незалежній Україні

суверена позначено правильно. А за дух ст. 5

Конституції її «батьки» взагалі достойні пози�

тивних акцептацій. А щодо «нерівностей» прак�

сеологізації правлінського феномена — мова

попереду. Наступних концептів з даного кон�

тексту торкнемося не лише в номінативному,

а й в мініморум�аналітичному плані.

(2) Феномен поділу політичних влад — особ�

лива матерія. Досі в Україні ще не визначилися,

а скільки їх взагалі має бути та яким у їх контек�

сті є місце президента республіки? Питання/за�

питання для сьогодення далеко не нове. Над

ним замислювалися ще сиві класики — Платон
(діалог «Філеб»), Т. Гоббс (книга «Левіафан»,

1651 р.), Ш. — Л. Монтеск’є (книга «Про дух

законів», 1748 р.). Останній і збудував «дах» над

всією ідеологемною конструкцією. Під цим «�

дахом» у нього зазначалися лише три політичні

влади, — законодавча, виконавча і судова. Їх,

трьох, і належало «обережно поділяти та урівно�

важувати, нічим не гніваючи Бога і не турбуючи

короля...» [11, с. 28]. З останнього застереження

Монтеск’є випливає думка: влад всього чотири,

але «препарувати», торкати слід лише трьох.

Недоторканою є перша у переліку влад, — прав�

лінська, монарша влада, — а владу від Бога не

можна чіпати...

Зовсім по�іншому інтерпретується справа

в республіканській країні, де вищим сувереном�
владонаділителем є народ, який делегує владу

своїм представникам на строго визначений тер�

мін. У будь�якій республіці влад чотири, ніхто
жодну з них не «ховає» і не замовчує. Чому

ж в Україні діється «із точністю до навпаки» (та

ще й у Конституції зафіксовано не чотири, а три

влади, — див. ст. 6)? Зовсім не йдеться про «ари�

фметичну помилку», — скоріше, йдеться про
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чиїсь наміри ... узурпувати одну з них. Як можна

цього «хитруна» позбавляти «спокуси безкінеч�

но триваючого владарювання»? Гадаємо, дореч�

ним би виявився наступний апробаційний кон�

цепт: очільників усіх чотирьох політичних влад

слід поставити у чітко унормовані та параметри�

зовані правові координати. Якщо парламент ви�

являється нездатним визначати ці параметри, —

хай цим займається колегія незаангажованих

професіоналів (у нас подібною колегією могла

б бути Вища рада юстиції), а готовий проект

документа — народу�суверену на референдумну

апробацію, після чого — вищому законодавчому

органу, парламенту, — на правову легітимацію. 

Повернемось до суто політологічних граней

цієї контроверзної істини, пам’ятаючи застере�

ження поета�філософа: «Истина настолько

многослойна, что скорей — капуста, чем кри�

сталл» [5, с. 92]. І в монархічному, і в республі�

канському устрої правлінська влада базується

на своїй автентичній тріаді кратологічних засад.

В «монархічній капусті» домінуючою є тріада

«єдиновладдя — авторитет — деспотизм». У рес�

публіканському «кристалі» домінує інша аран�

жировка тріадних акцентів: «виборність —

колегіальність — короткострокова змінюваність

на посаді». Ось чому, гадаємо, екс�монархи та

екс�президенти, — у разі якщо немає оказії по�

вернутися на круги своя, — обов’язково про�

являють схильність «зійти щаблем нижче», на

посаду прем’єра. Найбільш яскраві приклади

сучасності: В. В. Путін (Росія), Ш. Перес (Ізра�

їль), Симеон ІІ (Болгарія), В. Коштуниця (Сер�

бія). Секрет цієї «волі до рокіровки» вбачається

в колізії загальнолюдського змісту, — у прагнен�

ні всіх екс�перших осіб «довершити недоверше�

не» на своєму попередньому посту, — нехай

і нижче щаблем кратологічної драбини. Мож�

ливо, те саме стосується й тих нині «осіб при

посаді», чия каденція або ж легіслатура добігає

кінця. У цій колізії має перемагати не стільки

чиясь «реваншистська воля», скільки компе�

тентний арбітраж професіоналів та електораль�

но�делегувальна воля народу�суверена.

(3) Основні правлінські моделі в демокра�

тичній республіці: 1) президентська, 2) парла�

ментська, 3) президентсько�парламентська,

4) парламентсько�президентська. Критеріями

формування цих моделей мають бути об’єк�
тивні потреби країни, виражені суб’єктивною
волею політичного класу країни щодо її приш�

видшеного розвитку до своєї перспективи, а не

найблагородніші наміри осіб/кратологічних

колективів, які претендують на правлінські/на�

півправлінські ролі.

«Так мало б бути...» У нашій правлінській

формоутворюючій практиці –з середини 90�х

років і до сьогодення — переважали «авторитар�

ні прагнення першої особи, яка ніколи не захо�

че стати другою або ж другорядною персоною»

[1, с. 201]. Ці прагнення вибудовувалися у кра�

тологічну лінію (в основному) з семи пунктів, —

а саме — у намаганні тої першої особи (1) мати

неподільне право і формувати, і за всіх умов під�

порядковувати собі уряд; (2) бути єдиним авто�

ром�концептуалістом й інтерпретатором�вико�

навцем доктрин внутрішньої та зовнішньої

політики; (3) бути безроздільним главкомом

Збройних сил усемислимого підпорядкування;

бути провідним конституантом складу і концеп�

ції життєдіяльності (4) Конституційного суду

і (5) Центральної виборчої комісії; (6) мати прі�

оритети у визначенні тонусу життєдіяльності

найнейтральніших та «найаполітичніших»

у цивілізованому світі інститутів — центробанку

(у нас — НБУ), Антимонопольного комітету,

фонду неділимого майна (у нас — Фонду дер�

жмайна), держскарбниці, комітетів держбезпеки

й держрезерву та ін.); зрештою, (7) мати пріори�

тети у формуванні та ситуаційній інтерпретації

повноважень усіх інституцій правоохоронної,

оборонної та безпекової систем. І, — за словами

Ш. де Голля, — «всупереч уроку світового полі�

тичного досвіду, ...не поспішати фіксувати пра�

вом концептуально ще не засвоєних власною

головою повноважень» [цит. за: 18, с. 59]. У нас

цим уроком знехтували, і перемогло прагнення

закріпити зазначений, майже монарший статус

у Конституції 1996 року. В грудні 2004 р. спро�

бували були дещо скоригувати/доредагувати

його, — і що? Відтоді і до сьогодні наш кратоло�

гічний дім дуже вже нагадує фольклорну діжку

без дна і покришки, а країна — ніким не врядо�

вувану Кайдашеву сім’ю... 

Країна опинилася у «капкані Даміані»...

Середньовічний італійський вчений�теолог

П’єтро Даміані (у 50�х роках ХІ ст.) засадував

протирічливий постулат: якщо Бог може і ство�

рити, і сам підняти великий камінь, — він є Все�

могутнім Творцем; якщо ж може лише створити,

але підняти не може, — Бог є просто Творцем,

але не надто сильним... [цит. за: 14, с. 230]. Не

дивно, що цей «богохульник» закінчив життя на

вогнищі інквізиції. Але зараз мова не про нього,

а про ті «запитальні діалектизми», що з цієї кон�

троверзи випливають у контексті обговорюва�

ної тут проблеми. Наприклад: Як приймати

конституцію, — під персональні «могутні» риси,

здібності та інтереси конкретних осіб чи під

поточні та перспективні потреби країни? Чи раз

і назавжди слід правовим чином фіксувати

у конституції форму правління країною, чи ж це

питання слід залишати «на потім», — під гіпоте�

тичні ситуації майбутнього? Чи обов’язково

форму правління країною слід фіксувати «в оста�

точній понятійній вербалії» (Гегель), — чи,
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може, варто цю справу віддати колізіям органіч�

ного законодавства завтрашнього дня?

На одну з цих каверз у перші дні липня 1996 р.

наштовхнувся екс�Президент Л. М. Кравчук. По�

бачивши в його руках газетний текст щойно при�

йнятої Конституції, журналіст запитав: — Вам

бути Президентом було легко чи важко? — Було

по�всякому, — бо ж не було цієї Конституції. —

А Вашим наступникам з цією Конституцією, як

гадаєте, буде легко керувати країною? — Як кому

це вдасться, життя покаже, але вже зараз мені

ясно: за цією Конституцією президент у нас —

міцніше за якогось Людовика французького

[цит. за: 9].

Саме тут ми й виходимо на кореляцію пра�

влінської ваги посад абсолютистського монарха

та республіканського президента крізь призму

вербалії «глава держави». Мікромонархи мікро�

країн епохи «Священної Римської імперії»

Каролінгів (VІІІ — ХVІІ ст.) та абсолютистські

королі європейських багатонародних країн

ХVІІІ — ХІХ ст. правомірно носили цей титул, —

бо ж вони одноосібно і призначали «доцільний»

собі парламент, і підпорядковували собі усеми�

слимі виконавські горизонталі та вертикалі,

і виступали основними законниками та суддя�

ми, і очолювали будь�які адміністрації та зброй�

ні сили і т. п. А тому ці — малі та великі —

монархи небезпідставно могли сказати про себе

вустами Людовика ХІV: «Держава — це я!»   

А на яких підставах можна назвати «главою

держави» президента будь�якої республікансь�

кої країни? Навіть у найавторитарнішій пра�

влінській моделі посада президента аж ніяк не

адекватизується зі змістом цього середньовіч�

ного сленгу. Втім, цього можуть припуститися

лише у тій країні, чия політична та науково�гу�

манітарна еліти мислять по�середньовічному,

на засадах домакіавелліївської політичної мето�

дології. У цьому контексті відрельєфовується

ще одна обставина: свідомі та несвідомі маніпу�

ляції навколо суворого поняття «політична дер�

жава» можливі ще у тій країні, де правлячий

політикум «переривчасто» комплектується

репрезентантами технократичних кіл, які при

перших же «контактах» із важкими та суто гума�

нітарно�суспільствознавчими проблемами, —

аби не зійти з арени, — вдаються до популістсь�

ких ігрищ з народом, а свої наміри на узурпацію

механізмів виконавської влади камуфлюють

переданням ЗМІ так званої «четвертої влади».

Як на зразок подібного «поміркованого техно�

крата, який заграє з поняттям «країна�держа�

ва», кілька років тому у ЗМІ Великобританії

вказували на чинного в Україні Президента

В. А. Ющенка [19].

За всіх колізійних умов прихований мо�

тив/намір претендентів на правління країною

здійснюється через посередство очолювання

«найпрагматичнішої» гілки влади — уряду. Задля

цього вдаються до безперервного «вдосконалю�

вання» форми державного устрою і — за «кон�

цепцією доміно» — перманентного реформу�

вання конституції. У країні, де тоталітаристськи

«вже усе одержавлено», — «концепція доміно»,

як правило, перманентно й спрацьовує.

У розвинених країнах з республіканськими

демократичними традиціями доцільну пра�

влінську модель прийнято фіксувати в консти�

туціях, в інших — повільно «виробляти на мар�

ші», попередньо апробуючи її в органічних

законах і лише згодом — у конституції. При�

близно так вчинили великобританці у період

від «суворої революції» О. Кромвеля 40�х років

ХVІІ ст. до 1701 р., закріпивши результати того

«маршу» формулою «Акта про подальше обме�

ження влади монарха та найліпшу охорону прав

і свобод підданого». (Саме після цього у Вели�

кобританії розпочав ходіння дивний, парадок�

сальний афоризм: «Король царює, але не пра�

вить».) У першому підході британський приклад

не є влучним, — адже ж, мовляв, Великобрита�

нія завжди була розвиненою та — до того ж —

була республікою лише неповних десять років

(1649–1658 рр.), і при цьому по сьогодні «якось

обходиться» без писаної конституції. Але ця

країна — саме у другій половині ХVІІ ст. — по�

дала людству повчальний урок: процес зменшен�

ня кратологічної сили впливу на суспільство

правлінської влади є зворотньо�пропорційним

процесові зростання обсягу прав людини та

свобод політичного громадянина. 

На розвинутому Заході давно вже забули про

один «тонкий» кратологічний концепт, — ми ж

до нього ще й не підходили. Йдеться про змісто�

сенсове «розведення» владарних понять «пра�

вління» та «управління». Саме ці поняття й поз�

начають водорозділ між гілками правлінської та

виконавської влад. За суттю ці поняття розво�

дить кратологічний інструментарій: правлять
ідеями та концептуально, управляють же волею
та політичними програмами. 

Є у нас ще одна досі «малопомітна» обставина:

а якою має бути правлінська влада у багатона�

родній країні? Особливо багато «етнологічних

запитань» до очільника цієї республіканської

гілки влади. На далекому й близькому Заході

питання здавна вирішували на двох засадах, —

(1) на пропорційності ім’ярек�етночужинця,

кандидата до стовідсоткового складу титульного

населення, а найчастіше — 2) на засадах профе�

сійно�інтелектуальної вищості ім’ярек�етночу�

жинця у порівнянні з титульними кандидатами.

Ось кілька рельєфних прикладів із мінімо�

румним аналізом. Перша оказія, коли навіть

етнорелігійна ознака не була перепоною: «...Але
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ж я єврей і за вірою не є англіканець», — відби�

вався Б. Дізраелі (1868 р.) «Це нас не засмучує,

ви потрібні країні як професіонал», — відповіда�

ли йому британські парламентарії. А ось при�

клад більш свіжіший, постсоціалістичний та

з «етномовним акцентом»: «...Я ж не володію

литовською мовою, та й литовець я лише в п’я�

тому коліні, і то наполовину», — говорив аме�

риканець В. Адамкус своїм «вербувальникам»

(1999 р.). «Це нас не лякає, дамо перекладачів, —

заспокоювали його, додаючи: — Ви потрібні

країні предків у якості людини, багатої розумом

інтелектуала, який виріс у культурно розвиненій

країні (США)...» Подейкують, в аналогічних

колізіях у 60�х роках ХХ ст. апробували на «елітно�

кадрове посування по службі» буковинського

українця Петра Берегового, який у 70–80�х роках

був прем’єром Франції на ім’я П’єра Береговуа...

На завершення колізії — без аналізу — ще кілька

номінативних прикладів «етночужинець — на

президентській посаді»: японець А. Фухіморі —

президент Перу, напів�араб К. Менем — прези�

дент Аргентини, німкеня Л. Гейлер — президент

Болівії. І зовсім свіжі прецеденти: угорський

єврей Н. Саркозі — президент Франції, а ке�

нійський ніггер Б. Обама — президент США.

Кого та якою мірою «у них» за усі подібні «етно�

негаразди» хвилює? Нікого або ж майже нікого...

А у нас? Пригадаймо «докази від противно�

го»... На початку 90�х років одного знаного вче�

ного як кандидата у Президенти «низи» прова�

лили через те, що в нього «батько виявився «не

чистих кровей»; з середини 90�х років до «пома�

ранчевого порогу» чинного тоді Президента

методично травили з трьох мотивів, — він,

мовляв, «залишився червоним директором»,

«ніяк не заговорить чистою українською мо�

вою» і ... «на роботі лається російським матю�

ком»; а скільки псевдопатріотичних емоцій

лунало у 2001, 2002, 2005 рр. у зв’язку з призна�

ченням прем’єрами молдаванина, бурята і «ро�

сійського проффесора»? Певний час лише

«чвертьнаша Юля» етночужинських емоцій не

викликала, — аж раптом нещодавно в Internetі

виявили в її родогенезі тьох «ненашинських

родичів»... На фоні сумної картини остракуван�

ня з України 10–12 млн. осіб найпродуктивні�

шого віку і зворотньосенсового явища — бли�

скавичного заповнення українських робочих

місць тисячними натовпами іноземців із країн

«третього світу», — на цьому фоні хай нікому

«смішним та недоречним» не видається наступ�

ний свіжий факт: у зв’язку з перемогою кенійця

Б. Обами на президентських виборах у США

інший кенієць, але вже громадянин України,

гордовито заявив про те, що «один з наступних

президентів України буде мій син — семирічний

афроукраїнець!..» [16].

ІV. Яким має бути обличчя виконавчої влади?
Комбінації форм правління, парламентських

систем і типів політичних режимів, як правило,

виводять на модель виконавської гілки політич�

ної влади. А вже це наштовхує на відкристаліза�

цію закономірності про сувору відповідність

якості «правління ідеями» праксеології співвід�

ношень законотворчого плюралізму і політич�

ного лібералізму в країні взагалі. У підсумку вся

ця комбінаторика зумовлює ситуацію, коли, як

писав С. Є. Лец, «у кожній країні гамлетівське

запитання «Бути чи не бути?» звучить по�своє�

му» [8, с. 353]. За екстремальних та «буденно»�

кризових умов до запитання принца Гамлета

додається акцентика: «А як та саме яким чином
бути?» Урядовчі відповіді на це додаткове запи�

тання «пом’якшують» або ж роблять «жорсткі�

шими» тонус життєдіяльності політичного

режиму в ім’ярек�республіці.

Уряд є осередком і найвищим органом у сис�

темі виконавчої влади, центральним механіз�

мом урядування господарством республікансь�

кої країни і солідарним відповідальником за

здійснюваний політичний курс. З огляду на на�

ведені вище правлінські моделі та сформульова�

ні дефініціальні повноваження республіканські

уряди бувають трьох різновидів. Зокрема:

(1) У президентській республіці (тобто за

умов цілісно президентської форми правління —

країною, а не державою!) уряд формує прези�

дент, але контроль над ним мусить поділити

з парламентом, — особливо ж у питаннях бюд�

жету, економіки, фінансів, оборони та соціаль�

ної безпеки країни і держави.

(2) У парламентській республіці (коли прези�

дента обирає не народ, а парламент) уряд, як

правило, є коаліційним, — таким, що склада�

ється з представників різних парламентських

партій. Даний різновид уряду повністю створю�

ється і контролюється парламентом, — що й на�

зивається «парламентською інвеститурою».

(3) У двох змішаних — президентсько�парла�

ментській та парламентсько�президентській —

моделях партійна плюралістика і функціональ�

на коаліціоністика, як правило, взаємодіють

у напрямі правового нігілізму та політичного

дисбалансу механізму виконавської влади, що

у підсумку й призводить до всезагальної безвід�

повідальності. За цих умов «угорі» домінують без�

принципні уподобання, а в народних «низах» —

гоббсівська «війна усіх проти всіх». Подібна

«міжвидова суміш» закладена у двох редакціях

органічного Закону про Кабінет міністрів Укра�

їни (від 2002 і 2007 років) та підсилена двома

редакціями Конституції (від 1996 і 2004 років)

і не в останню чергу, волюнтаризмами канцеля�

рії очільника правлінської гілки влади. Ці полі�

тико�правові фантасмагорії й зумовили тільки�но
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змальовану картину, яка, на жаль, аж ніяк не

викривляє сьогоденні реалії на українському

дворі. 

У праксеологічних контекстах усіх трьох уря�

дових різновидів «на негатив» працює ще кілька

факторних явищ. «У сфері політики, — писав

М. Вебер, — є два різновиди смертних гріхів, —

байдужість до суті справи і ... безвідповідаль�

ність» [3, с. 175]. За наших умов до цих негати�

вів ситуаційно, — а з деяких пір і на перманент�

них засадах, — додаються третій, четвертий,

п’ятий і т. д. Один з них особливо дошкуляє усім

і вся, — кратологічна та функціональна непрофе�
сійність політиків усіх рівнів і профілів. Не

можна пройти повз такої «ілюстрації» до наве�

деної констатації. Йдеться про кратологію «роз�

становки» типів уряду, починаючи з 1999 року.

Відштовхуємось від логіки лінійної організації

урядом якоїсь творчої діяльності у контексті

«кратологічної тріади» Джона Адамса (тритомна

книга «На захист конституцій урядової влади

у Сполучених Штатах Америки», 1787–1788 рр.):

а) спочатку слід зорганізувати поле майбутньої

діяльності; б) затим слід займатися саме тою

конкретною діяльністю; в) зрештою, слід уже

зайнятися підбиттям підсумків та обліком про�

веденої діяльності. Саму ж цю «триступеневу

діяльність» слід аранжувати за логікою принци�

пу «правління законів, а не людей» [цит. за: 6,

с. 264–265].

У відповідності з цим можна виділити тріаду

форм урядів, — 1) організаторсько�адміністра�

тивний уряд, 2) економіко�виробничий уряд та

3) обліково�монетарний уряд. Гадаємо, після

1999 року (після організаторсько�адміністра�

тивного уряду В. П. Пустовойтенка) біля урядо�

вого керма слід було поставити економіко�

виробничий уряд, а не обліково�бухгалтерських

монетаристів, — до того ж, «за рекомендацією

заатлантичного дяді Сема». Цієї ж помилки

припустилися й восени 2007 р., замінивши

економіко�виробничий уряд Ю. І. Єханурова
організаторсько�адміністративним урядом

Ю. В. Тимошенко. 

Ще більшою помилкою є монетарні втру�

чання Президента і НБУ в і без того слабкі еко�

номіко�виробничі справи урядів «постпома�

ранчевого етапу» поточної політичної історії

республіки. Що й посприяло потраплянню

країни у тенета світової економіко�фінансової

кризи, на яку «успішно напластовується» пер�

манентна внутрішня політична криза. А тому

не виключаємо того, що за цих умов колізію

«республіка — у небезпеці!» можна буде лікві�

дувати «розкручуванням» зазначеної тріади не

з першої, а з другої «форми», — з економіко�

виробничого уряду.

V. Парламент — правова динамомашина рес<
публіки

Правове засадування влади та юридичний

супровід системи політичного владарювання —

невід’ємні атрибути будь�якого державного

устрою. Сувереніабельний «секрет» буття краї�

ни криється у принциповій різниці між монар�

хією та республікою у питанні про джерела права
і статус законотворців: при монархічному

устрої все зосереджено навколо Бога та його

представника на землі — монарха, а в республі�

ці усі праводжерела та законотворці — в народі

та навколо нього. Специфіка звучання питання

в поліетнічній країні досить поліфонічна: —

А про який народ йдеться, — про народ як

етнічну спільність (народ�етнос) чи про народ

як населенську спільність (народ�населення)?

А чи усі народи�етноси (меншинські народи)

країни є рівнозначними правосуб’єктами рес�

публіки? А чи є парламент багатонародної країни

унормованим правом, рівнопредставницьким

органом усіх сущих у країні народів, — якими

б не були їхні фізичний масив, компактність/роз�

порошеність мешкання, рівень культурного

розвитку, стадія соціоцивілізаційної зрілості

і т. д.? У змістосенсових надрах перелічених

недріб’язкових запитань приховано величезний

потенціал для удосконалення республікансько�

го устрою країни, — та ще й парламентськими

засобами.

Навколо ж народу і народів вибудовується

система соціумо� і державотворчих завдань пар�
ламенту: 1) правотворення, 2) законодавство,

3) юридичний супровід усього процесу забезпе�

чення у країні верховенства права. Дана «цільо�

ва конструкція» унормовується і закріплюється

в правовій системі країни. А через посередство

явищ «політея» (політика) та «соціалітея» (соці�

альне) увесь конструктив правотворчих завдань

парламенту «розливається» усіма «чарунками»

республіканського механізму владарювання

країною, — сиріч, структурними інституціями

політичної системи та соціальної системи одно�

го й того ж суспільства. Синтезне соціально�по�

літичне завдання парламенту — розробка гу�

манно засадованих «правил життя» для двох

полюсних акторів, — для акторів політичної

надбудови (держава та інші політичні структу�

ри) та для акторів соціального фундаменту кра�

їни (громадянське суспільство, соціальна систе�

ма, місцеве самоврядування).

Тонус правоюридичному життю політичного

організму республіки парламент задає з орієнта�

цією на «правлінський верх» політичної систе�

ми. Та ще й з тим, аби у підсумку заторжеству�

вав, як говорив Дж. Адамс, «принцип правління

законів, а не людей», а механікою владарюван�

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
 2

, 
2

0
0

9

18



ня справами усього суспільного організму краї�

ни була б забезпечена система «стримувань і про�

тиваг» («checks and balances») [цит. за: 6, с. 264].

Стримуючи правлінську владу від природного

для неї «прагнення командувати всім і вся» та

тяжіння до «поширення влади за межі власної

сфери домінації» (що саме по собі є монархіч�

но�авторитарною рефлексією), парламент може

бути одночасно і синтезатором, і девіатором,

і «об’єднуючим», і «роз’єднуючим» фактором

у процесах невпинної взаємодії феноменів

«публічної політичної влади» і «сфери приват�

ного життя людей» в одному й тому ж суспіль�

стві. Але при цьому варто пам’ятати: будь�яка

правлінська влада потребує обмеження не сило�

вого і вольового, а правового і законовідповід�

ного, — тобто такого, що закріплено в консти�

туції та законах, схвалених народом, або ж його

представниками, знову ж таки, — тим же парла�

ментом.

Дедалі гострішим та «пекучо�актуальним»

стає запитання: А як бути з олігархами в парла�

менті? Жодні вибори — чергові та дочасні —

несуттєво змінять «пропорцію»: 300–350 мільйо�

нерів на 450 місць, вотованих бідним народом...

Оскільки сучасній політичній історії не відомі

прецеденти «бідних парламентарів», — стосовно

наших умов, — доцільно було б у якійсь варіації

реанімувати «правлінську формулу» А. Гамільто<
на: уряд має являти собою меч, парламент —

гаманець, а суд — всенародну мудрість [цит. за: 6,

с. 267]. Тут уже спрацьовує гносеологічна законо�

мірність: кожне вирішене питання ставить до

апробації та вирішення кілька нових питань...

Одне з останніх могло б звучати так: А хто б зле�

гітимував подібну формулу за реальних умов

сьогоденної України? У цій законотворчо�крато�

логічній колізії, гадаємо, креативними акторами

могли б бути ситуативна парламентська біль�

шість, Вища рада юстиції, Конституційний Суд

тощо.

За умов існування в абстрактно взятій країні

усемислимих форм правління (та навіть і за умов,

коли й саме правління є парламентським/напів�

парламентським!) парламент виконує низку

типових і лише йому притаманних функцій:

законодавча, контрольна, бюджетна, тлумачна,

доктринальна та ін. Названі й не згадувані тут

функції «професійно�орієнтаційно» складають

компетенцію парламенту як органу політичного
владарювання в конкретній країні. Компетенція

парламенту зростає/звужується в обсязі та крато�

логічному сенсі у двох випадках, — (1) у разі його

становлення правлінським/напівправлінським

органом владарювання та (2) за умов розгортан�

ня його життєдіяльності у багатонародній країні.

Обидві оказії для сьогочасної України є більш

ніж «просто актуальними». Більше того, — вони

синтезуються в один плюралістичний імпульс:

народу і народам вкрай потрібне оновлене

бачення парламентом перспектив розвитку кра�

їни. А для того необхідне й оновлення самого

парламенту, — по суті і по формі. Три проблеми

тут просто по�алармістськи стукають у двері.

Час прислуховуватися до ритмів і сили того

«стуку».

По�перше. Давно вже час парламенту стати

двопалатним, — аби якнайповніше в обсязі та

в найадекватнішому змісті представити у центрі

специфіку народного життя на периферіях,

в регіонах, «на місцях». Здавна вже лізе у двері

і вікна етнонаціональне питання, — бо ж у цен�

трі центральноєвропейської країни майже по�

центральноазійському, по�бухарськи ставляться

до об’єктивних потреб та інтересів усіх сущих

меншинських народів�етносів і етногруп. Пи�

тання про другу парламентську палату у призмі

кричущих регіонально�транскордонних, еконо�

міко�культурницьких, муніципалістських, полі�

толого�етнологічних, релігійно�етичних, при�

родо�ресурсних і т. д. і т. п., — це питання не

нове! Воно вже має прецедентні спроби прак�

тичного вирішення, — варто нагадати хоча б за�

конопроект Л. Д. Кучми №197/2003 від 6 березня

2003 р. під застережливим титлом «На всенародне

обговорення». З�поміж іншого в законопроекті

самовиділялася колізія з трьох кратологічний

концептів, — (1) парламентська більшість —

«стрижень і серцевина влади», (2) одночасні або

ж дисперсні — протягом одного календарного

року — президентські, парламентські та місцеві

вибори «як запобіжник перетворення України

в країну з перманентними виборами і нескін�

ченними виборчими кампаніями...» та (3) біка�

мералізм «як антитеза і запобіжник вибуху регі�

онально�міжетнічного питання» [12, с. 4, 6, 72].

Проблема прокричала й тут же замовкла, — бо

ж екс�Президент під чиїмось тиском «вчинив

по�чоловічому: дав слово — взяв слово назад»,

відкликавши законопроект, буквально напов�

нений плідними та перспективними кратоло�

гічними ідеями. Ефект? А віз і нині там...

По�друге. Останні кілька років тільки глухо�

німий не говорить про «недопрогресивність»

пропорційної виборчої системи. За будь�яких

умов її колись доведеться переглядати. Напев�

но, у два етапи (не вдаючись до конкретики виз�

начення термінів, суміщення/розведення рівнів

виборів тощо). Наприклад, на першому етапі до

нижньої палати можна було б обирати 50%

депутатів за партійними списками, а 50% — за

мажоритарними округами, а на другому етапі —

вже за співвідношенням 25%/75%. Щодо верх�

ньої палати: аби зберегти наступність у середо�

вищі регіональних лідерів, на першому етапі

можна було б одразу обирати усі 100% депутатів
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за мажоритарними округами (самі ж округи

бажано було б скореліювати із контурами адмі�

ністративних областей та окремих рельєфних

економічних та етнічних регіонів), а на другому

етапі перейти до співвідношення 25%/75%.

Вдумуючись у глибинний контекст питання,

дійдемо висновку: обидва дуалітетні співвідно�

шення — (а) 50%/50% — 25%/75%. і (б) 100% —

25%/75%. — «рогом упираються» у вкрай недос�

коналу партійно�політичну систему.

По�третє. Конче необхідний вже сьогодні

новий закон про політичні партії та громадські

організації. Мінімум три речі імпульсують

прийняття цього закону. (1) Політичні партії

далі неприпустимо «призначати зверху» та ще й

«під конкретного лідера». У нормальному сус�
пільстві партії мають народжуватись і мужні�
ти внизу, в надрах низовонародного суспільства
і «проходити первісну апробацію» в структурно�

проблемних інституціях соціальної системи та

особливо ретельно — у «чарунках» системи міс�

цево�регіонального самоврядування. «Апроба�

ція на місці» має полягати в їх усемірній участі

в плебісцитарних акціях та формах прояву пря�

мої демократії. Пройшовши подібну апробацію,

«шлях нагору» для них має відкриватися лише

через електоральні процеси.

(2) Юрисдикційні положення нового парто�

логічного закону слід детальніше продумати

з тим, аби значно скоротилася кількість партій�

електоральних суб’єктів, — аж до 9–10 одиниць.

Із сьогоденного «хаотичного плюралізму» (не�

щодавно Мін’юст зафіксував 160 партій) на

зазначений мініморум можна буде вийти,

пред’явивши усім чотири критерійні вимоги:

а) аксіологічно обмежена соціальна база (чітко

позначене коло людей, чиї суспільні потреби та

специфічні інтереси дана протопартія має намір

репрезентувати у політичній сфері); б) відкрита

та зрозуміла на загал політична платформа
(критично�недвозначне, але неодмінно кон�

структивне ставлення до політичних реалій

в сьогоденній країні); в) творчо�патріотична

програма своєї участі у процесах соціальної

модернізації життя країни та г) мінімум позити�

вістське світоглядне бачення сьогодення та най�

ближчих перспектив, тобто чітко окреслену

ідеологію просування даної партії — разом із

країною! — у майбутнє.

За умов дотримання цих критерійних вимог

сама креативна ситуація примусить означені

9–10 партій згрупуватися у три блоки партій, —

центристські, праві, ліві. А вже на цій підвалині

«завше працюючої на позитив тріади», умовно

кажучи, «вже на другий день» після чергових

виборів легкою виявиться справа структуризації

всекраїнової політичної нації, політичного

класу, суддівського корпусу, активістського скла�

ду системи місцевого самоврядування і парла�

менту, а в його надрах — формування парламент�

ської більшості та урядової коаліції, коригування

«на марші» усемислимих горизонталей та верти�

калей виконавської влади, ситуаційної корекції

відповідних концепцій державної політики та

доктрин внутрішньої і зовнішньої політики,

судово�правової та безпекової політики і т. п.

3) Ця партійно�політична диференціація, як

правило, неймовірно ускладнюється у багатона�

родній країні, — через елементарно просту при�

чину: людство та населення кожної сучасної
країни складається не з окремих людей, а з наро�
дів�етносів, кожний з яких створює свій непов�

торний етнокультурний соціум зі своєю етное�
сенціальною ідеєю в якості смолоскипу на

шляху у майбутнє та з нормальним людським

прагненням реалізувати свою історичну місію

на землі. Час собі нагадати: кожний меншинсь�

кий народ — колись�то та якось — прагне брати

участь у політичному житті, але «культурно

діяти в політиці» він може лише опосередкова�

но, — через свою етнополітичну партію. Давно

вже час згадати про цей різновид соціально�полі�
тичної самоорганізації людей та підтип політич�

ної партії. Перед парламентом постає невід�

кладне завдання, — легітимувати етнополітичні

партії в якості електорального суб’єкта (поки

що цього спромоглися — і то «під сурдинку» —

лише щодо двох етнополітичних партій угорсь�

кої меншини Закарпаття). У більш широкому,

етнополітичному плані є ще два авральних зав�

дання, — компактним етнонацменшинам слід

дати бодай мініморум державно�політичної

автономії, а дисперсним — етноперсональну та

етнокультурну автономію; серйозніше за попе�

реднє варто обдумувати питання про спосіб

репрезентації меншинських народів у майбут�

ній верхній палаті парламенту. В усьому цьому

етнополітичному контексті нехай нам позити�

вом послугують приклади Угорщини, Австрії,

Румунії, Бельгії, Іспанії, США та ін. В іншому

разі сусіди своїми «етногенезисними картами до

сьомого коліна» розшматують етномасив і полі�

тичну карту України. Вже оголошено «карти»:

Румунія (1999 р.), Угорщина (2001 р.), Польща

(2007 р.) і Росія (2008 р.); на черзі — своєрідні

«карти» литовська, гагаузька, болгарська, грець�

ка, турецька. Отож — висновок: без радикаль�

ного вирішення парламентом масштабного

етнополітичного питання подальший прогрес

республіканського устрою в Україні не ми�

слиться.

VІ. Судова політична влада
Одразу ж констатуємо цілісний негатив: пра�

вова та, зокрема, правосуддійська системи в кра�

їні фактично паралізовані. Бо ж позитивного

права як не було, так і досі немає. Було і є нега�
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тивне, «заперечувальне» право, що об’єктивно

засадовує безправ’я. В країні цілком децентра�

лізована судова система, — коли «про все і вся

своє правильне слово» може сказати суд будь�

якої інстанції та юрисдикції. Країна занурилась

в правонігілістичний хаос та в корупційне

багно, правоохоронні органи у власних лавах

ведуть своєрідну «війну усіх проти усіх», внаслі�

док чого так звані «маленькі українці» перебува�

ють в елементарно безправно�беззахисному

стані, часто будучи змушені звертатися за пра�

вовим захистом не до вітчизняних судових

інстанцій, а до Міжнародного Суду з прав лю�

дини. Особливо дистрофованою виявилася влад�

на роль суду у здійсненні контролю законодав�

чого процесу та конституційного нагляду.

Доводиться констатувати: у подібному жа�

люгідному стані судово�правова система пере�

бувала з самого початку суверенізаційної доби.

Основна причина, на думку С. П. Головатого,

полягала у тому, що надто довго і неплідно дис�

кутувалося «завдання стратегічного вибору»:

створити «українську модель демократичної

системи суспільства і держави, притаманну роз�

виненим країнам, чи йти шляхом лібералізації

авторитаризму, отриманого у спадок від ра�

дянського минулого»? Ця ж дилема «накладала�

ся» на іншу альтернативу: яку проблему варто

раніше вирішити, — «завершити конституцій�

ний процес чи ліберально�демократичним

чином поділити політичні влади»? Та ось добі�

гає кінця друге десятиліття політико�суверен�

ного життя, а зазначені дилеми, поставлені

у причинно�наслідкову взаємозумовленість,

досі вирішуються у середньовічно�схоластичній

контроверзі співвідношення «первинності/вто�

ринності», — «майже у філософському ланцюзі

«курка — яйце — курка»...» [4, с. 525]. А тим

часом судово�правова система «лежить на без�

системних лопатках».

Політико�правовий безлад особливо зримо

став видимим у контекстах «новодемократичних

помаранчевих» зрушень 2004–2005 рр., коли, за

висловлбваннями Х. Ортега<і<Гассета, масові

майдани «діяли безпосередньо, поза законом,

нав’язуючи всьому суспільству свою волю й свої

смаки», а «популістські вожді, ставши владою,

чомусь стали вважати, що вони мають право

пускати в хід і робити державним законом свої

бесіди в кафе» [цит. за: 15, с. 126] (у нас ці поп�

демократизми називалися «неофіційними зу�

стрічами без краваток», «контактами любих дру�

зів на дачах», «вузькогруповими обідами на

поляні» тощо). Наслідки того «тріумфу гіперде�

мократії» (Х. Ортега<і<Гассет) сьогодні владно

напластовуються на «нерівний рельєф» світової

та внутрішньої економічної, фінансової, енерго�

ресурсної та політичної «галузей» кризи.

Відтепер подальша доля українського респу�

бліканізму більш, ніж «просто напряму», пов’я�

зана з долею судової гілки політичної влади.

Будь�яку суддійську інстанцію негайно слід

позбавити політиканського потенціалу, набуто�

го під час короткої, але надто огидної «епохи»

правового нігілізму і політичного безправ’я

2000�х років. Кілька тез здаються екстраважли�

вими та смисловагомими:

(1) Рішення будь�яких судових інстанцій не

повинні визначатися політичними міркування�

ми та особистими уподобаннями, — тим не

менш, бодай на якусь правопозитивістську крих�

ту вони повинні захищати політико�конститу�

ційний лад країни.

(2) Попри великі сподівання на гіпотетичний

прихід до парламенту «чисто професійної ко�

манди» (а це навряд чи можливе в принципі) та

на високий професіоналізм усемислимих пра�

вотворців і законодавчих ініціантів, — хтось

у право�юридичному корпусі країни мусить

бути вищим арбітром у суспільних та наукових

пошуках відповіді на запитання: Що ж то є по�

літичний закон соціумо� і державотворчого ха�

рактеру? Досі відомі дві відповіді: а) Б. Спіноза
(книга «Богословсько�політичний трактат»,

1670 р.) вважав тим арбітром самого законо�

творця; б) Дж. Маршалл (колишній голова

Федерального Суду США, 1803 р.) вважав, що

«сама судова влада має право та й зобов’язана

сказати, що є закон» [цит. за: 15, с. 126]. Не на

заміну чи альтернативу наведених прецедентів —

додаткова пропозиція: за наших популістських

та політично розсегментованих умов тим арбі�

тром може бути Вища рада юстиції. Вона

ж мала б бути й професійним апробатором

списків кандидатів у народні депутати та суддів

усіх рівнів.

(3) «Суд не потребує політиканського фле�

ру, — говорив О. Бісмарк, — він потребує аполі�

тичного функціонування» [1, с. 106]. Останньо�

го судам усіх рівнів надало б сповідування усіма

суддями орієнтацій наступної політико<функ<
ціональної тріади: (а) політична неупередже�

ність у будь�яких судово�кадрових питаннях;

б) антипопулістський зміст будь�яких судових

рішень; в) політико�етична справедливість усе�

мислимих  судових ухвал. Найакцентніше тріа�

да стосується двох найвищих (після судів

загальної юрисдикції, адміністративного, гос�

подарського, апеляційного та ін.) ієрархів судо�

вої системи країни, — Верховного та Конститу�

ційного судів. Оскільки субординацію між ними

та ієрархічні співвідношення між ними та ниж�

чими судовими інстанціями встановлює Кон�

ституція, у попередньо�теоретичному сенсі

можна висловити лише наступне судження. Аби

Верховному і Конституційному судам і надалі
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бути «двома вищими підоймами державно�по�

літичного процесу» (С. Г. Рябов), за ними слід

було б залишати політико�кратологічні функції:

а) імперативного тлумачення положень Кон�

ституції; б) право�експертної оцінки парла�

ментських законів, актів і рішень очільників

гілок політичної влади та підписаних ними між�

народних угод, а також; в) професійної апроба�

ції кандидатів на займання найвищих у країні

політико�керівних посад. За зазначених умов

«політика» і «право» позбавляються тоталіта�

ристських можливостей перетворювати одне

одного на васала/слугу, — і обидва феномени

можуть повернутися під суверенітет народу та

народів�етносів України.

Перейдемо до висновків. Часто доводиться

чути про аналогії людського життя в політичній

та економічній сферах. «Усі аналогії шкутильга�

ють мінімум на одну ногу», — говорить бри�

танська поговірка. На обидві ноги шкутильга�

ють аналогії між означеними сферами. З одної

глибинної причини: в політичній сфері немає

того обсягу автоматизму та об’єктивної стадій�

ності розвитку, які існують в економічній сфері.

В економічній сфері арбітром усього і вся є при�
рода, а в політичній — право. Над обома ж арбі�

трами домінує (має домінувати) людська етика
(просвітники минулого найчастіше говорили:

Божа провіденція). 

Але певний «автоматизм» може спрацьовува�

ти і в політичній сфері країни, де і політики,

і народ ... політично безвідповідальні. Напри�

клад, як у нас. В Україні немає бодай елементар�

ної системи політичної просвіти населення. Чи

не внаслідок цього під час усіляких виборів

і у нас діє «політична безвідповідальність наро�

ду�суверена...» (В. Гавел). Хіба це сказано не про

нас? Адже кожного разу народ просто не розу�

міє, які вибори відбуваються, кого і для чого він

обирає... В країні панує політико�ситуативна

стихія, а в масовій буденній свідомості — фата�

лізм літературного героя О. Гончара: Сиди і не

рипайся, життя все одно кудись виведе. Бо

ж ніколи так не було, щоб якось воно та й не

було...

Політичну сферу республіканської країни

слід систематично «теоретично просвіщати» та

оберігати від фаталістського застою. В розвину�

тій та просвітній країні типовою є ситуація,

коли пересічний письменник може виявитися

чудовим правителем, а чудовий економіст —

гарним прем’єром уряду. Чому? Та тому, що

обидва очільники — апріорі, ще до «призначен�

ня на посаду»! — були кимсь апробованими

в якості «чудових політиків» із задатками та

нахилами суспільного урядовця і політичного

кратолога. Якщо ж десь усе відбувається «із точ�

ністю до навпаки» і на чолі республіки опи�

няється особа з монархічними — мінімум: авто�

ритарними — задатками та нахилами, — країна

на певний час приречена на «дрейфування

в нікуди».

Рівновага та благопозитивний тонус життє�

діяльності політичної сфери є синтезою багато�

рівневої взаємодії двох трикутникових (не

лінійних!) тріад: 1) «політика — право — культу�

ра» та 2) «форма правління — модель державно�

го управління — парламентська система».

Загальною ж результацією взаємодії цих тріад

є невимушене конституювання відповідного

типу політичного режиму — органічної сукуп�

ності прийомів, методів і особливостей здій�

снення влади суто у даній країні. Три речі

зафарбовують фасад того режиму: а) верховен�

ство права; б) професіоналізм політичних акто�

рів; в) народно�демократичний контроль знизу.

Інакше кажучи, всіх акторів усекраїнового полі�

тичного процесу слід поставити під парасолею

усезагального права, примушуючи до виконан�

ня своїх автентичних ролей. «Люди, — писав

П. Буаст, — схожі на слова: якщо не поставити

їх на своє місце, вони втрачають своє значення»

[цит. за: 18, р. 39].

З огляду на поточні реалії найважливішим

завданням теоретичних працівників у політич�

ній сфері є «реалізація про себе» відомої сенси�

білії Б. Рассела: «Зрозуміти наш власний час та

його вимоги, — ...тільки так ми можемо підійти

до форми можливого прогресу...» [13, с. 209].

Викладені вище роздуми та рефлексії є лише

спробою зрозуміти вимоги нашого часу до полі�

тико�правового устрою сьогоденної республіки

в кризуючій Україні. «Форми можливого про�

гресу» нашої республіки нами, природно,

позначено лише пунктирним чином. Їх «напов�

нення» праксеологічним змістом — за політика�

ми, правниками та кратологами різних профі�

лів, рівнів і ґатунків.

Практичні працівники політичної сфери

мали б слугувати республіці сповідуванням

вимог наступної соціумо� і державотворчої

(і теж трикутникової, а не лінійної!) «тріади
ППП»: «дійовий патріотизм — компетентний

професіоналізм — усвідомлене партнерство».

А вже на цій підставі в контактах із народом�

сувереном вони мали б етичне право перефразу�

вати В. В. Маяковського: славлю республіку, яка

вже є, і тричі ту, яка буде. А тим же з них, кому

влада в республіці дісталася не зовсім праведни�

ми засобами, — їм в нагоді виявиться відоме

афористичне застереження О. Бісмарка: владу

можна завоювати і силою, але утримувати її

можна лише культурою. Сподіватимемось на те,

що подальша доля нині жорстоко кризуючої

республіки опиниться в руках по�європейськи

розвинених культурних політичних кратологів.
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В призме основанной автором политической
кратологии — концепции политического властво%
вания в абстрактно взятой стране — рассматри%
вается квадрат (а не триада!) республиканских
властей, — институты президентства, прави%
тельства, парламента, суда. Откристаллизован
«кратологический инструментарий правления
страной». 

Ключевые слова: политичесая кратология,

республиканские власти, конституция, народ,

механизмы властвования.

The author is considered concepts of political
authority in abstractly taken country. Republican
authorities: institutes of presidency, the government,
parliament, court are analyzed. Is selected «kratologi%
cal toolkit of board the country «. 

Key words: political kratologija, republican

authorities, the constitution, people, mechanisms of

authority.
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В статті досліджено особливості переходу на
інноваційну модель розвитку України та впрова%
дження економіки знань. Виділено складові еле%
менти сучасної економіки знань та стратегічні її
завдання. 

Ключові слова: іноваційна модель розвитку

України, економіка знань, інформаційні та

комунікаційні технології.

Дослідження інноваційних стратегій розвит�

ку держави обумовлені потребами становлення

України як повноправного суб’єкта міжнарод�

ної спільноти на основі розбудови демократич�

ного і, що важливо для України, правового сус�

пільства. Адже демократія може розвиватися

лише в тих країнах, де діють закони одні для всіх

членів суспільства, трактуються однаково для

всіх і виконуються всіма, незалежно від посад

і владних повноважень. В іншому разі демокра�

тія, як свідчить історія, «перероджується у свою

протилежність: нічим не регульований розгул

збуджених політичною риторикою пройдисві�

тів, які, спекулюючи інтересами народу, збу�

джують маси до злочинних дій, здобуваючи на

цьому і авторитет, і владу» [1]. 

Масштабне поширення інноваційних проце�

сів пов’язане як з державною інноваційною по�

літикою підтримки їх зародження та розвитку,

так і з ефективним управлінням цими процеса�

ми, що має бути забезпечено заходами з підго�

товки, перепідготовки та підвищення кваліфі�

кації менеджерів, керівників інноваційних

проектів та програм за освітніми програмами

інноваційного менеджменту, а також підвищен�

ня кваліфікації державних службовців (певних

категорій, які займаються питаннями державної

інноваційної політики) з проблем інноваційно�

го розвитку економіки України. 

Складність ситуації посилюється тим, що

в Україні переплітаються два різнорідні процеси.

По�перше, здійснювався перехід від стану одного

із залежних регіонів колишнього СРСР до стану

самостійної держави, по�друге, руйнувалася

стара авторитарно�бюрократична система і ніяк

не сформується нова модель суспільного розвит�

ку, основними характеристиками якої повинні

стати змішана економіка, політичний плюралізм,

громадянське суспільство, права і свободи особи. 

Сьогодні у нас, на жаль, незрозуміло для

багатьох куди ж ми все таки йдемо. Ідея неза�

лежності, незважаючи на економічну скруту,

підтримується народом, але значною мірою

залишається ідеєю «незалежності від: чи�то від

Росії і СНД, чи від Заходу, ВМФ тощо. Офіцій�

но ми виступаємо за ринок, приватизацію і ре�

форми, але з трибуни Верховної Ради ми часто

чуємо зовсім протилежне.

Надзвичайно важливий політичний аспект

стратегічного розвитку України полягає у ви�

значенні державного устрою. У сучасному дер�

жавному устрої України виникло унікальне

поєднання елементів парламентської республі�

ки, президентського правління і радянської

влади. Такий симбіоз нежиттєздатний і тому

головною проблемою щодо цього сьогодні

є вибір найбільш прийнятної для наших умов

і менталітету народу форми правління. Змішу�

вання різнорідних форм правління, як прави�

ло, призводить до неспроможності політичної

влади, її дискредитації в очах народу і, зреш�

тою — до політичної кризи, чому ми є свідка�

ми, наслідки якої можуть бути трагічними для

країни.

Все це складає завдання для України по роз�

робці довготривалої стратегії науково�освітньо�

го розвитку і визначенні науково�технічних прі�

оритетів. Структурній перебудові економіки

надається вирішальне значення для забезпечен�

ня переходу на інноваційну модель зростання та

впровадження економіки знань. Головним змі�

стом структурного маневру є випереджаюче

зростання частки галузей і виробництв з висо�

ким ступенем технологічної переробки та дода�

ної вартості, швидким оборотом капіталу і знач�

ною часткою наукоємної складової. Найбільш

вагомими очікуваними економічними результа�

тами з погляду впровадження науково�техніч�

них інновацій на підприємствах України є:

— ефективність та ощадність використання

енергетичних і матеріальних ресурсів. Адже

надзвичайно високі виробничі витрати палива

і енергії є стримуючим чинником, який помітно

гальмує конкурентний розвиток вітчизняної

промисловості. Так, на кожен долар національ�

ного прибутку Україна витрачає приблизно 3,5 л

нафти (у вуглеводневому вираженні), у той час

як Росія — 1,5 л, Німеччина — лише 300 грамів;
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— збільшення частки продукції з високим

ступенем переробки. Зміна структури вироб�

ництва в цьому напрямі є необхідною умовою

подолання сировинної орієнтації економіки

і розглядається як одне з ключових завдань про�

мислової політики, що призведе до підвищення

технологічної складності економіки, а також

дещо змінить екологічну ситуацію у бік подо�

лання кризи;

— впровадження сучасних управлінських

новацій та елементів логістики у виробництво.

Організація виробничого процесу, оптимізація

ресурсів та зниження корпоративних витрат

є досі ще не задіяним повною мірою чинником

скорочення виробничих витрат та підвищення

продуктивності.

— забезпечення гнучкості виробництва з ура�

хуванням попиту на інновації. Високі темпи від�

новлення продукції як умова збереження конку�

рентних позицій на ринку висувають підвищені

вимоги щодо технологічної структури націо�

нального виробництва, його здатності реагувати

на зміни ринкової кон’юнктури [2, с. 11].

З огляду на актуальність і масштаби цих сві�

тових тенденцій і векторів вітчизняного розвит�

ку аксіоматичного звучання набуває тверджен�

ня: час дискусій і суперечок навколо них, час

картання глобалізації та пов’язаних з нею на�

слідків минув. Ми змушені визнати, що з трьох

можливих варіантів суспільного розвитку —

«рух на місці», «рух навздогін», «рух на виперед�

ження» — нам найбільше підходить останній,

тобто випереджальні стратегії розвитку [3, с. 70].

Україна не має їм альтернативи, якщо не хоче

опинитися на маргінесі історії та прогресу. 

Сьогодні всі, хто здатний мислити і кому не

байдуже майбутнє власної держави, не можуть

не розуміти, що тільки створивши комплекс

інноваційних структур випереджального і по�

тужного духовно�інтелектуального потенціалу

(системи національної науки, освіти, культури,

економіки тощо), Україна спроможна вибудува�

ти концепцію власного розвитку і віднайти

ефективні механізми гуманізації сучасних гло�

балізаційних процесів чи, принаймні, синхро�

нізувати їх зі своїм становленням. 

Жодна країна, яка піклується про розвиток

національної освіти, не задоволена її ефектив�

ністю принаймні з трьох причин. По�перше,

через недостатню оперативність впровадження

нових знань у навчальний процес, тобто низь�

кий рівень інтеграції таких окремих і взаємо�

пов’язаних систем, як наука і освіта. По�друге,

через недотримання принципів соціальної спра�

ведливості, згідно з якими кожна молода люди�

на, що прагне знань, повинна мати умови, аби їх

здобути. По�третє, ринок освіти недостатньо

відгукується на потреби часу, практики тощо.

Отже, Україні потрібна стратегія виперед�

жального інтелектуально�інноваційного роз�

витку. Саме він може забезпечити справедливі

та рівні можливості для всіх народів (народно�

стей) у плані генерування нових технологій,

знань, нової інформації як першоідеї будь�яко�

го розвитку — світового, національного чи

регіонального. Від рівня освіти, науки, їх ефек�

тивної інтеграції залежать нині всі атрибути

інформаційного суспільства, а також компо�

ненти інформаційної економіки. До перших

належать якісно нові системи навчання, органі�

зації та управління виробництвом, зміст праці

і структура зайнятості, де домінує розумова

праця, перевага сфери послуг, у тому числі

зв’язку, над матеріальним сектором, високий

рівень екологічного забезпечення тощо. Другі —

це інформаційно�телекомунікаційні технології,

розробка програмного забезпечення, вироб�

ництво ЕОМ, насиченість послугами комп’ю�

терної мережі Інтернет, онлайновий бізнес

тощо [4, с. 14]. Для України розбудова економі�

ки, де інформація буде предметом і результатом

творчої, високоінтелектуальної праці, має стати

стратегічним напрямом. 

Як зазначив на Інтелектуальному форумі

України президент НАН України академік

Б. Є. Патон: «Сучасна науково�технічна рево�

люція, формування інформаційного суспіль�

ства, процеси глобалізації перетворили розум

на головну рушійну силу суспільного поступу.

Нині інтелектуальний капітал — це найважливі�

ший, я б навіть сказав, єдиний ресурс нації,

здатний забезпечити її майбутнє. І зрозуміло,

що розбудова економічного потенціалу нашої

держави, формування в Україні громадянського

суспільства, духовне зростання залежать пере�

дусім від об’єднання зусиль інтелектуальної

еліти» [5].

Проте інтелектуальний капітал нації — це не

просто сума здобутків яскравих особистостей —

політичних і державних діячів, учених, освітян,

митців, промисловців. Це складний, багаторів�

невий феномен. Він потребує постійної під�

тримки з боку суспільства і держави, дієвого

піклування про стан науки, освіти, соціально�

культурної сфери. Спільними зусиллями ми

повинні подбати про його збереження і розви�

ток, а головне, — про ефективне використання,

широке впровадження інтелектуальних здобут�

ків у практику економічного, суспільно�полі�

тичного, духовно�культурного життя. І необхід�

ною умовою для цього є розвиток безпосередніх

зв’язків інтелектуальних осередків — науково�

технічних, культурно�освітніх — з владними

структурами і громадсько�політичними органі�

заціями. У розв’язанні зазначеного комплексу

проблем визначальна роль належить інституту
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вищої освіти, від розвиненості та ефективності

функціонування якого в країні залежить харак�

тер та якість розвитку національної економіки,

що значною мірою зумовлено діяльністю висо�

кокваліфікованих кадрів, професійно підгото�

влених у сфері вищої освіти. Про значущість

цього інституту в суспільному виробництві свід�

чить влучна теза американського економіста

Е. Хансена: «100 доларів вкладених у справу освіти

спричинять більш високе зростання продуктив�

ності праці, ніж 100 доларів вкладених у вироб�

ничі споруди, машини та обладнання» [6, с. 56].

Звернувшись до історії розвитку людства,

можна побачити кілька якісно відмінних фаз

його еволюції. Перша і найдовша має чіткі

ознаки доаграрного й аграрного суспільства. Ця

фаза тривала кілька десятків тисячоліть. Вона

ознаменувалася здійсненням аграрної револю�

ції, в результаті якої люди селекціонували і віді�

брали для своїх потреб групи продуктів рослин�

ного та тваринного походження і винайшли

технології їх переробки.

Створення парової машини, перших видів

механізованого транспорту й відкриття елек�

трики символізували перехід людства до інду�

стріального суспільства. Тривалість цієї фази

вимірюється часовим відрізком, трохи більшим

за два століття. Здійснивши технічну револю�

цію, ознаками якої є опанування новими вида�

ми енергії, розробка матеріалів з програмовани�

ми властивостями, створення надшвидкісного

транспорту, завоювання космосу та інше, інду�

стріальне суспільство наблизилося до кризи.

Його парадигма, яка полягала в тому, що

розвиток надпотужної техніки і технологій пов�

ною мірою був збалансований з енергетичними

і природними ресурсами Землі, перестала спра�

цьовувати. Наприкінці XX століття людство усві�

домило, що запаси органічних видів палива,

життєво важливих корисних копалин і екологіч�

них ресурсів планети не безмежні. Тому продов�

ження попередніх тенденцій розвитку вже через

кілька десятиліть безальтернативно призведе до

колапсу. Пошук нової парадигми влаштування

світу, яка потребує глобалізації знань і наукових

досягнень, і став передумовою виникнення на�

ступної фази розвитку людства, пов’язаної з по�

явою інформаційного суспільства та його най�

досконалішої форми — суспільства знань [7].

Тому сучасні реалії потребують переходу від

сировинної економіки до економіки знань, тим

паче, що більшість сировинних ресурсів та ко�

рисних копалин є обмеженими та невідновлю�

ваними. В умовах глобальної економіки для

держав, які спеціалізуються на експорті сирови�

ни та продукції важкої промисловості, існує

реальна загроза маргіналізації та невідворотно�

го відставання розвитку економік. Провідні

країни світу, враховуючи перспективи страте�

гічного розвитку, реформують свої економіки,

збільшуючи частку високотехнологічної про�

дукції та послуг, які мають високу додану вар�

тість. Курс на індустріальний розвиток, обраний

Україною сьогодні, унеможливлює зайняття

нею будь�яких важливих позицій у світовому

співтоваристві. Однак, Україна має всі ресурси

і можливості для того, щоб увійти до групи сві�

тових економічних країн�лідерів, перейшовши

від сировинної економіки до економіки знань.

Характерними ознаками економіки знань

є домінування у структурі ВВП високотехноло�

гічних галузей та інтелектуальних послуг, фор�

мування переважної частки національного при�

бутку за рахунок інноваційної або технологічної

ренти, високий рівень капіталізації компаній,

основна вартість яких формується завдяки

нематеріальним активам, тобто інтелектуальній

складовій. Головна відмінність економіки знань

від так званої «сировинної економіки» полягає

у безперервному технологічному оновленні ви�

робництва та самовідтворенні його «знаннєвих»

чинників, їх невідчуженні у процесі економіч�

ного обміну, швидкому оновленні та відносній

доступності для використання. Економіка знань

базується на розгалужених горизонтальних

зв’язках економічних суб’єктів, процесах їхньої

самоорганізації та прийняття управлінських

рішень під впливом інформації, яка надходить

з ринку. Складовими нової інформаційної еко�

номічної політики України мають стати:

— створення національної інноваційної

системи з метою забезпечення позитивних кін�

цевих результатів діяльності в циклі від вини�

кнення наукової ідеї до її впровадження як про�

дукту або послуги; 

— заохочення попиту суб’єктів національної

економіки на продукти ІКТ, знання, створення

сприятливих умов для впровадження інновацій

у виробничу діяльність та побут населення;

— розбудова сучасної, доступної усім іннова�

ційної інфраструктури, яка включає телекому�

нікації, кластери, венчурні фонди, технопарки,

інноваційні інкубатори, центри трансферу тех�

нологій та транспортні мережі;

— заохочення здійснення суб’єктами націо�

нальної економіки та іноземними компаніями

інвестицій інноваційного спрямування, вклю�

чаючи венчурні інвестиції;

— забезпечення вільного доступу до публіч�

ної інформації всіх сфер економічної діяльності

для стимулювання розвитку електронного біз�

несу та електронної комерції;

— побудова бюджетної системи на нових

принципах, враховуючи інтереси регіонів та

відповідно до стратегічних цілей розвитку еко�

номіки;
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— реформування податкової системи з ме�

тою запровадження адекватної, конкурентос�

проможної, оптимізованої моделі та нової якіс�

ної системи відносин оподаткування;

— створення нових організаційних форм

функціонування національної економіки, забез�

печення співпраці малих, середніх та великих

підприємств у сфері розробки, впровадження,

виробництва та реалізації продукції ІКТ, роз�

витку науково�виробничої кооперації, проми�

слово�фінансової інтеграції, венчурного бізне�

су, у тому числі — на міжнародному рівні;

— створення сприятливих умов для розвитку

малого і середнього бізнесу як важливих скла�

дових економічного розвитку України;

— приведення у відповідність до світових

стандартів правових механізмів захисту прав

інтелектуальної власності, авторських прав та

механізмів міжнародного трансферу технологій;

— створення умов для реалізації національ�

ними підприємствами стратегії експансії на

зовнішніх ринках, підтримки конкуренції на

внутрішньому ринку.

Наступним кроком має стати розбудова еко�

номіки знань, яка зараз вже намітилася в Україні,

принаймні на рівні програмових документів.

Одним з них є Доктрина економіки знань, яка

розкриває положення стратегії «Європейський

вибір», відповідає завданням «Стратегії сталого

розвитку та структурно�інноваційної перебудови

української економіки (2004–2015 роки)» та

окреслює практичні шляхи реалізації Концепції

інноваційного розвитку економіки України [8].

Головне завдання Доктрини економіки знань

полягає, по�перше, у загальному нарисі перспек�

тивних шляхів вдосконалення державної іннова�

ційної політики в аспектах розвитку освітньої,

наукової, науково�технічної, інноваційної та

суміжних галузей, наданні практичних рекомен�

дацій щодо постіндустріальної розбудови націо�

нальної економіки України як такої, що базуєть�

ся на сучасних джерелах та ресурсах зростання,

по�друге, у визначенні напрямів практичної

реформаційної діяльності, яка має забезпечити

прискорені темпи якісного зростання виробниц�

тва та модернізацію системи суспільних відносин.

Розбудова економіки, що базується на знан�

нях — «економіка знань» — в усьому світі визна�

ється основним шляхом підвищення конкурен�

тоспроможності країн. І це стосується не тільки

розвинених країн, а й країн із перехідною еко�

номікою, до яких належить і Україна. Здатність

країни продукувати знання, зокрема наукові, їх

впровадження та ефективне використання для

розвитку стають у такій економіці основними

факторами сталого економічного зростання

поряд із традиційними джерелами — інвести�

ціями та трудовими ресурсами. 

Запровадження інноваційної моделі має

стати для України не лише завданням економіч�

ної політики. Мова йде про нову якість життя.

Тільки за умови поєднання політичних, гума�

нітарних, соціальних, психологічних, макро�

і мікроекономічних чинників та інституційних

передумов може відбутися така якісна тран�

сформація всього національного суспільства. 

Розвиток України за постіндустріальним сце�

нарієм сьогодні є єдино можливим шляхом. Це

шлях розвитку передових країн світу, їх еконо�

мік, їх соціальних політик. Розуміння цих про�

цесів, їх аналіз та втілення в життя в сучасній

Україні можуть і мають перетворити нашу дер�

жаву на високотехнологічну державу, а її еконо�

міку на конкурентоспроможну.

Загальні питання реструктуризації знань,

імперативи перебудови навчання в умовах гло�

балізації та науково�технічного прогресу, характе�

ристики державного управління впровадженням

інновацій в освіту, основні напрями розвитку

сфери освітніх послуг у розвинених країнах

світу і зв’язок освітнього потенціалу з економіч�

ним зростанням у країні, а також методологічні

проблеми визначення потреби у кваліфікованих

кадрах досліджено у низці наукових публікацій

[9, 10]. Також визначається, що сучасна інфор�

маційна революція стала можливою лише зав�

дяки збігові кількох факторів: 

— появі цифрових способів обробки інфор�

мації; бурхливому розвитку електроніки; 

— опануванню людиною космосу і створен�

ню супутникових технологій зв’язку; 

— розробці інформаційних мережевих тех�

нологій і створенню Інтернету.

Це дозволило нагромаджувати й передавати

у будь�які куточки світу величезні обсяги інфор�

мації з колосальними, непомітними для людини

швидкостями та з дуже низькими затратами.

Знання перетворилися у найважливіший фак�

тор суспільного розвитку. Для групи розвинених

країн, які входять до організації економічного

співробітництва і розвитку (ОЕСР), темпи базо�

вого довгострокового зростання економіки за�

лежать від підтримки і розширення глобальної

бази знань, що стало можливим в умовах інфор�

маційного суспільства. Сьогодні ці країни роз�

будовують свої економіки, які ґрунтуються на

знаннях, створюючи мільйони робочих місць,

пов’язаних з використанням новітніх знань по

групах несподівано відкритих нових напрямів

і дисциплін [7].

Процес глобалізації прискорює ці тенденції.

Порівняльні переваги національних економік

уже меншою мірою визначаються багатством

природних ресурсів або дешевою робочою

силою і дедалі більше — конкурентним засто�

суванням знань та науковими інноваціями.
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Суспільний прогрес сьогодні визначається

насамперед процесом накопичення знань, що

в результаті забезпечує нагромадження капіта�

лу. В країнах ОЕСР обсяги капіталовкладень

у нематеріальні активи, що формують націо�

нальні бази знань, зокрема в професійну підго�

товку кадрів, наукові дослідження, патентуван�

ня та ліцензування, програмне забезпечення

для обчислювальних систем, маркетинг, дорів�

нюють, а інколи й перевищують капіталовкла�

дення в основні фонди.

На жаль, країни, що розвиваються, і країни

з перехідною економікою, до яких належить

і Україна, ще не повною мірою використовують

усі переваги й потенційні вигоди, які надає

інформаційне суспільство. Генерування і вико�

ристання знань, інвестиції в науку та освіту

задля забезпечення сталого розвитку і підви�

щення рівня життя в різних країнах істотно різ�

няться. За даними Світового банку, 85% сукуп�

них світових інвестицій в науку здійснюють

країни�члени ОЕСР, 11% — Індія, Китай і Бра�

зилія та нові промислово розвинені країни

Східної Азії, і лише 4% — решта країн світу, до

яких належить і Україна. Тому країни з передо�

вою економікою створили для себе благодатне

замкнене коло, коли результати наукових дослі�

джень і якісної підготовки кадрів забезпечують

створення нових багатств, які є основою для

подальшого розвитку [11, с. 7].

Сьогодні здатність до генерації, використання

та розповсюдження нових знань стає основою

національної конкурентоспроможності та базо�

вою передумовою прискореного інтенсивного

соціально�економічного зростання. Економіка

знань є підґрунтям і головною складовою «інно�

ваційної економіки». Її фундаментальна основа —

це продуктивні знання та якісна змістовна осві�

та, які обумовлюють спроможність до втілення

гуманітарно�інтелектуального капіталу у резуль�

тати виробничої діяльності [8].

Перехідний етап української національної

економіки визначається як перехід від централі�

зованої адміністративно�командної економіки

індустріального типу до соціально�орієнтованої

ринкової економіки постіндустріального типу.

Це передбачає також перехід від застарілої тех�

нологічної структури економіки з високою

питомою вагою виробництв третього техноло�

гічного укладу (металургія, багатотоннажна

хімія, традиційна структура паливно�енерге�

тичного комплексу із ресурсовитратними тех�

нологіями) до технологічної структури, яка

ґрунтується на виробництвах п’ятого, шостого

технологічних укладів, базовими технологіями

яких є інформаційні та комунікаційні техноло�

гії, біотехнології генного рівня, наноелектронні

технології, ресурсозберігаючі технології тощо.

Такий перехід до постіндустріальної еконо�

міки має бути здійснений через поширення

інноваційних процесів, у ході яких мають бути

запроваджені базисні технології передових

технологічних укладів, що зумовлюватимуть

відповідні прогресивні технологічні зміни

в структурі національної економіки [2, с. 43].

Реалізація зазначеного технологічного перехо�

ду до постіндустріальної економіки вимагає

відповідного забезпечення перебігу інновацій�

них процесів професійно підготовленими

у сфері вищої освіти кадрами, які потенційно

спроможні стати суб’єктами інноваційних

процесів, усвідомлюють сутність та значущість

цих процесів. Без активізації творчої енергії

цих кадрів та її спрямування на ініціацію та

інтенсифікацію інноваційної діяльності не�

можливо досягнути масштабного перебігу

інноваційних процесів та позитивних зрушень

щодо утвердження інноваційної моделі роз�

витку національної економіки. Це передбачає

організацію підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації за пріоритетними

напрямами науково�технічного прогресу, які

спрямовані на розвиток базових технологій

вищих технологічних укладів та їх запрова�

дження через інноваційні процеси у сфери

виробництва та послуг. Разом з тим у системі

вищої освіти України не проводиться підготов�

ка фахівців у необхідній кількості не тільки на

перспективу кадрового забезпечення структур�

но�інноваційної перебудови української еко�

номіки за напрямом розвитку наукоємних

виробництв та галузей, віднесених до передо�

вих технологічних укладів, і навіть на забезпе�

чення поточних потреб в інженерно�технічних

кадрах для предметних галузей технологій

індустріальних укладів, де зараз спостерігаєть�

ся стале економічне зростання, зокрема за спе�

ціальностями «Металургія та гірництво», «Хі�

мічна технологія».

Для визначення подальшого розвитку Украї�

ни у цьому напрямку треба виділити складові

елементи сучасної економіки знань:

— доступна, якісна і безперервна освіта насе�

лення на основі нових наукових знань;

— економічні стимули та інституційний

режим, що заохочують до ефективного викори�

стання національних і глобальних знань в усіх

секторах економіки;

— ефективна інноваційна система, що об’єд�

нує в єдиний комплекс економіку, наукові, ака�

демічні та дослідницькі центри;

— інфраструктура, яка з’єднує елементи інно�

ваційної системи між собою та із зовнішнім сере�

довищем;

— держава як ініціатор та координатор про�

цесів розбудови на основі нових знань.
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Стратегічні завдання економіки знань:

— консолідація методологічних та інформа�

ційних систем, освітньо�професійних, освітньо�

наукових, освітньо�виробничих інфраструктур

та комунікацій в рамках єдиного національного

інноваційного простру;

— посилення міжнародної інтеграції України

у гуманітарній сфері та суміщення національ�

ної інноваційної системи з технологічною плат�

формою глобального постіндустріального су�

спільства; 

— забезпечення вертикальної мобільності

України, яка відповідає національним завдан�

ням та наявному потенціалу суспільства, в пи�

таннях включення в глобальну систему розподі�

лу праці, визначення динаміки та напрямів

розвитку світової економіки, розподілу прибут�

ків та переваг від результатів сучасної НТР.

В статье исследовано особенности перехода
к инновационной модели развития Украины и вне%
дрения экономики знаний. Выделенно составляю%
щие элементы современной экономики знаний
и стратегические ее задачи.

Ключевые слова: инновационная модель

развития Украины, экономика знаний, инфор�

мационные и коммуникационные технологии.

In article its investigated features of transition to
innovative model of development of Ukraine and intro%
duction of economy of knowledge. Is selected making
elements of modern economy of knowledge and its stra%
tegic tasks.

Key words: innovative model of development of

Ukraine, economy of knowledge, information and

communication technologies.
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Розглянуто проблеми, що пов’язані з особливос%
тями політичного дискурсу як засобу політичної
комунікації.

Ключові слова: політичний дискурс, політич�

ні комунікації, інформаційне середовище.

Політика не існує поза комунікаційними

процесами. Тому однією з перших реагує на ви�

никнення глобального інформаційного ринку,

що починає якісно змінювати середовище існу�

вання держав, партій та інших гравців у полі

влади.

За останні два — три десятиліття відбулася

справжня революція в людському спілкуванні,

створилося інформаційне середовище, що пе�

ретворилося в самостійну область життя зі свої�

ми інститутами, нормами, зв’язками. Сьогодні

ця сфера, будучи засобом підвищення ефектив�

ності державного управління, якісно видозмі�

нює форми організації влади й сам вигляд

політичного простору. Природу цього інформа�

ційного середовища, форми еволюції спілку�

вання правлячих кіл і громадянського суспіль�

ства вивчає наука — політична комунікація. 

У рамках цієї науки виявляються можливості

застосування політичної мови у всіх її проявах:

політреклама, інформаційний лобізм, піар — тех�

нології, від ступеня володіння якими залежить

стан в сфері політики державних і корпоративних

структур, які можуть або втратити, або знайти

конкурентоздатність на політичному ринку,

можливості для просування власних проектів.

На думку А. П. Чудінова, політична комуніка�

ція є предметом дослідження нової субдисциплі�

ни, що виникла на перетині лінгвістики з політо�

логією, політичної лінгвістики, науки, що вивчає

мовну діяльність, орієнтовану на пропаганду,

емоційний вплив на електорат і спонукання його

до політичних дій, а також для вироблення грома�

дянської згоди, прийняття й обґрунтування

соціально�політичних рішень в умовах множин�

ності точок зору в суспільстві 15, с. 3.

Існує визначення комунікації як процесу

передачі інформації від однієї людини до іншої

з метою повідомлення певного змісту. Соціоло�

ги розглядають комунікацією як передачу со�

ціальної інформації. 

Психологи визначають терміном «комуніка�

ція» процеси обміну продуктами психічної

діяльності; процес двостороннього обміну ін�

формацією, що веде до взаємного розуміння. 

Комунікація у перекладі з латини означає

«загальне, що ділиться з усіма». Якщо не дося�

гається взаєморозуміння, то комунікація не

відбулася. Щоб переконатися в успіху комуні�

кації, необхідно мати зворотний зв’язок, інакше

це буде просто інформацією. Так, теоретик

європейського паблік рилейшнз Люсьєн Матра

визначив, що слід розрізняти інформацію

(однобічне повідомлення) і комунікацію (пові�

домлення, на яке надходить відповідь), або

повідомлення зі «зворотним зв’язком».

Почепцов Г. Г. у книзі « Теорія комунікації»

під комунікацією розуміє «процеси перекоду�

вання вербальної в невербальну й невербальної

у вербальну сфери» 10, с. 5.

А от як визначає комунікацію В. А. Співак

у книзі «Корпоративна культура»: «Комунікація

... — це обмін інформацією в процесі діяльності,

спілкування (а також шляхи сполучення)». 

Основні функції політичної комунікації: по�

ширення ідейно�політичних цінностей, знань

про політику, політичне інформування; інтегра�

цію й регулювання політичних відносин; фор�

мування суспільного (політичного) думки; по�

ширення політичної культури, її розвиток

в індивідуумів; політико�культурний обмін; під�

готовку громадськості до участі в політиці.

У політичній комунікації політичні зазвичай

актори мають справу із написаним або усним

словом, за допомогою якого передається зміст

комунікації. Саме існування безпосередньо

політичної мови є на сьогодні дискусійним. І не

тільки існування, а й назва цього феномена

є невизнаною остаточно, бо існує кілька сино�

німічних і загалом різних назв цього явища. Так,

В. В. Петренко зазначає, що на сьогодні немає

єдиного підходу до визначення феномена полі�

тичної мови. Навіть термін «політична мова» не

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
 2

, 
2

0
0

9

30

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ ЯК ЗАСОБУ

ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

О. І. Ткач, доктор політичних наук, доцент кафедри політології 

Київського національного університету імені Т. Шевченка,

О. Ю. Шавардова, здобувач кафедри політології 

Київського національного університету імені Т. Шевченка

УДК 32.001.(075.8)



є загальноприйнятим, оскільки в різних джере�

лах зустрічаються й інші, як от «спеціальна мова

політики», «функціональний стиль політики».

Політичну мову не можна ставити в один ряд із

так званими «спеціальними мовами»  9, с. 36.

Політичний дискурс як об’єкт вивчення бага�

то в чому визначає специфіку концепцій сучас�

них політологічних та лінгвістичних досліджень.

В сучасній політичній лінгвістиці виділяється

кілька взаємозалежних напрямків, обумовлених

відповідно до матеріалу й методами досліджен�

ня, а також пріоритетними завданнями самих

лінгвістів і матеріалом для дослідження. Це, по�

перше, особливості функціонування мови

в тоталітарному суспільстві, опис стратегій

мовного поводження і мовної свідомості «люди�

ни радянської епохи» (збірник статей «Мова

тоталітарного суспільства», виданий в 1995 р.

(Київ), за матеріалами міжнародної конференції

«Мова тоталітарного суспільства: лексика, син�

таксис, прагматика»). У працях В. М. Бріцина,

Г. М. Яворської, Н. П. Шумарової, С. С. Єрмо�

ленко, Л. Т. Масенко, В. А. Ткаченко розгляда�

ються структурно�семантичні й прагматичні

характеристики мови радянської епохи. 

По�друге, у руслі комунікативної парадигми

здійснюється лінгвістичне дослідження мови

ЗМІ, почате із середини 1990�х років вченими

Київського національного університету ім. Тара�

са Шевченка (керівник теми — проф. Л. А. Куд�

рявцева). Основною метою робочої групи є опис

впливу мови ЗМІ на систему загальнонаціональ�

ної мови й дослідження мовних засобів, спрямо�

ваних на посилення сили, що впливає, мас�ме�

дійних текстів (Л. А. Кудрявцева, Л. П. Дядечко,

И. А. Філатенко, А. А. Черненко, Е. В. Святчик). 

По�третє, це питання про взаємозв’язок

мови й ідеології. Особливе місце серед робіт

такого роду займає монографія Г. М. Яворської

«Прескриптивна лінгвістика як дискурс: мова,

культура, влада» [2000], у якій розкриваються

проблеми регулювання мовної діяльності су�

спільства, взаємозв’язку дескриптивного й пре�

скриптивного підходів до мови, співвідношен�

ня мови й влади. Дослідниця відзначає, що мова

тоталітаризму може повною мірою розглядатися

як своєрідний експеримент, при якому були

використані всі можливості маніпулювання

мовою як способу жорсткого соціального кон�

тролю 16. 

Далі, важливе місце у вивченні політичної

мови займає монографія О. А. Семенюка

«Мова епохи і її відображення в сатирико�гумо�

ристичному тексті» [2001]. Як основний матері�

ал дослідження О. А. Семенюк використав тек�

сти різних жанрів — від соціально�сатиричного

роману до літературного анекдоту, а також

газетно�публіцистичні тексти й тексти політич�

ної реклами. О. А. Семенюк робить висновок

про те, що політичні тексти 1980–1990 рр.

відрізняються складністю й невизначеністю

змісту, надлишковою термінологічністю й осо�

бливою метафоричністю 11. 

Дискурсивному дослідженню політичних

текстів присвячений ряд досліджень відомого

українського вченого Ф. С. Бацевича. Так, у мо�

нографії «Нариси з комунікативної лінгвісти�

ки» [2003] лінгвіст дійшов висновку, що в осно�

ві текстів радикально лівого й правого спектрів

громадсько�політичної думки сучасної України

є однакові моделі публіцистичної комунікації

й організації мовного коду 3.

У центрі уваги наукових праць Л. Е. Бессоно�

вої — вивчення концептуальної й семантичної

природи ключових слів політичного дискурсу [5].

У праці Л. А. Ставицької «Дискурс помаран�

чевої революції» [2004], присвяченій «помаран�

чевій революції», представлений глибокий

комунікативно�прагматичний аналіз револю�

ційного дискурсу 2004 р. Лінгвіст відзначає

новий семантичний спектр ключових слів

«помаранчевого» періоду, які вносять важливі

штрихи в українську мовну картину світу, напр.,

нові обертони в словах майдан, карусель, жов%
тогарячий, моя нація, мій народ та ін., метафо�

ричні образи, семантичні коди кольору, одягу,

символіка музики [14]. 

У дисертаційному дослідженні К. С. Сера�

жим «Дискурс як соціолінгвальний феномен

сучасного комунікативного простору (методо�

логічний, прагматико�семантичний і жанрово�

лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного

різновиду українського масовоінформаційного

дискурсу)» [2003] підкреслюється, що не тільки

в лінгвістиці, але й у теорії журналістики інтен�

сивно локалізується поняття «текст», бо центр

утворення літературної мови ХХ століття,

у зв’язку із глобалізацією масово�інформацій�

них процесів, перемістився в журналістику, роз�

ширивши тим самим межі її наукової теорії.

У дисертації самостійним розділом є опис мов�

ної репрезентації політичного дискурсу в сучас�

ному інформаційному просторі України. При

такому комплексному аналізі Е. С. Серажим

робить висновки про значні зміни в політичній

мові пострадянського періоду. 

Значний інтерес представляє дослідження

доктора філологічних наук, професора А. А. Бой�

ко «Політика й релігія в дзеркалі преси» [13].

Автор детально аналізує комунікативну практику

ЗМІ релігійних організацій України. Дослі�

дження концептуальних особливостей періодич�

них видань, християнських конфесій в Україні

(353 видання) у період президентської виборчої

кампанії, визначає їх вплив на формування

громадської думки  6.
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Серед публікацій із проблем політичної лін�
гвістики є дослідження харківського фахівця
А. Литовченко «Пануючий дискурс й основні
політичні міфи сучасної України» [2006]. Полі�
тична комунікація в Україні, на думку автора,
будується на боротьбі дискурсів різних типів,
основою якої є система міфів, які істотно відріз�
няються на Заході й Південному Сході країни [7].

Далі, один з напрямків в українській полі�
тичній лінгвістиці — дослідження ідиостилів
провідних українських і російських політичних
лідерів. Так, А. І. Башук [2006] проводить кому�
нікативно�стратегічний аналіз політичних мов
В. Ющенка й В. Путіна, виділяючи при цьому
контекстуальні й семантико�психологічні стра�
тегії. На основі широкого текстового матеріалу
автор пропонує типологію комунікативних
стратегій, описуючи способи їхньої реалізації [4].

Отже, в сучасній Україні помітно зростає
інтерес до вивчення політичної комунікації.
Цей інтерес багато в чому пов’язаний із заго�
стренням у країні політичної боротьби, у якій
активно використовують всі засоби, тактики
й прийоми комунікативного впливу на вибор�
ців. Інтенсивне політичне життя веде до постій�
ного розвитку нових засобів прагматичного
впливу на масову аудиторію.

Важливі передумови оптимального розвитку
політичної комунікації — це наявність освіченої
суспільної думки, демократична політична
культура. Тому теорія політичної комунікації
повинна виступати як наука й мистецтво дося�
гнення гармонії, взаєморозуміння, координації
інтересів груп й індивідів в суспільстві.

Рассмотрено проблемы, которые связаны с
особенностями политического дискурса, как сред%
ства политической коммуникации.

Ключевые слова: политический дискурс, поли�
тические коммуниации, информационная среда.

The article is about following aspects: political com%
munities methodological installations of the concept of
political networks.

Key words: political discourse, political commu�
nications, the information environment.
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Стаття присвячена висвітленню ролі укра%
їнської владної еліти в процесах демократичної
трансформації. Акцентовано увагу на специфіч%
них умовах формування еліти в Україні, її харак%
терних рисах та особливостях.

Ключові слова: Україна, владна еліта, демо�

кратія, трансформація, політичний режим.

Важливим етапом на шляху розбудови суча�

сного суспільства, заснованого на принципах

свободи, права, справедливості, забезпечення

широких можливостей для повноцінної реаліза�

ції особистості є перехід від недемократичних

форм організації соціуму у вигляді авторитар�

них або тоталітарних політичних режимів, до

демократичних. Проте, інколи, в процесі пере�

ходу відбувається трансформація авторитарного

режиму до іншого ладу, лише за формою схожо�

го на демократичний. Щось подібне сталося

й в Україні, де характер політичного режиму ви�

значають якості правлячої еліти. 

Метою статті є аналіз ролі владної еліти

в Україні на етапі посткомуністичної трансфор�

мації. 

Проголошення незалежності України, про�

будження національної самосвідомості широ�

ких народних мас, відмова від тоталітарної

спадщини, логічно накреслили оптимістичні

перспективи розвитку демократії в нашій краї�

ні. Патріотично й демократично налаштована

громадськість отримала історичний шанс, яким

вона однак не змогла сповна скористатися.

З часом ініціатива була перехоплена представ�

никами постноменклатурної еліти, великого

бізнесу, які почали вибудовувати власний варі�

ант демократії для України. Після ейфорії,

пов’язаної із перемогою «помаранчевої рево�

люції», прийшло розуміння того, що до справ�

жньої демократії нам так само далеко, як і до

буремних подій осені 2004року, а, може, й даль�

ше. Якщо труднощі перших десяти літ можна

було якось пояснити об’єктивними чинника�

ми, то зараз цілком очевидним є панування

суб’єктивного фактору — нездатність сучасно�

го покоління правлячої еліти діяти професійно

й консолідовано на користь Батьківщини, що

пояснюється її кланово�корпоративним харак�

тером. Інший чинник, який перешкоджає роз�

будові демократії, пов’язаний з відсутністю

в суспільстві згоди щодо головної мети або век�

тору суспільних перетворень. Його дія в остан�

ні роки набуває особливої гостроти у зв’язку

з тим, що спостерігається явна ескалація во�

рожнечі всередини української владної еліти. 

Проблема становлення української правля�

чої верстви, її впливу на процеси державо�

творення та демократії знаходиться у полі зору

вітчизняних науковців, серед яких треба від�

значити роботи В. Журавського, Б. Кухти,

О. Кучеренка, С. Максименка, М. Михальчен�

ка, С. Приходька, Н. Теплоухова, А. Якубов�

ського та ін. Заслуговує на особливу увагу одна

з останніх робіт Миколи Шульги, де пропону�

ється оригінальна версія класифікації українсь�

кої еліти з переліком основних етапів її стано�

влення [1].

Історичний досвід засвідчує, що вирішаль�

ним фактором змін в державі у переломні часи

виступає владна (правляча) еліта вкупі з полі�

тичним лідером. Саме від неї залежить, чи буде

суспільство рухатися у напрямі ясно окресленої

мети, чи загрузне у болоті міжпартійних супере�

чок та перманентних політичних криз. На жаль,
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реалії сьогодення свідчать про розвиток полі�

тичного процесу саме за другим сценарієм. Як

наслідок, вкрай негативні показники довіри до

сучасної української влади. Парадоксально, але

факт, що найбільшу загрозу для життя українсь�

кі громадяни бачать не від міжнародного теро�

ризму або будь якої країни, а від власних мож�

новладців (табл.1).
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США Росії
Інших
країн

НАТО
Української

влади
Міжнародного

тероризму
Протистояння між різним

регіонами України

Так 36.8 18 11.2 36.9 40 38 32.8

Ні 48.9 71.5 64.7 44.4 43.8 40.9 48.9

Важко

відповісти
14.3 10.5 24.1 18.7 16.1 21.1 18.2

Таблиця 1. — Чи існує загроза Україні від…

Таблиця 3. — Рівень довіри європейців до інститутів соціального контролю*

Країна

Судово<правової системи Поліції (міліції)

КраїнаКількість
опитаних

Середнє
значення

Стандартне
відхилення

Стандартне
відхилення

Середнє
значення

Кількість
опитаних

Польща 2231 3,00 2,49 2,52 3,15 1675 Україна

Словаччина 1545 3,58 2,39 2,60 4,17 1401 Чехія

*Середній бал розрахований за шкалою від 0 � "зовсім не довіряю" до 10 � "повністю довіряю".

Джерело: [2].

Просто вражаючими за рівнем негативності

є оцінки діяльності уряду України (табл. 2).

Таблиця 2. — Яким з наведених нижче слів Ви
характеризували б уряд нашій країни? (%)

Джерело: [3, с. 472–473]. 

Принципово важливим для долі демократії

і напрямку реформ в країні є якісний склад вла�

дної еліти. Остання об’єднує найвпливовіших

людей з різних соціальних верств: представни�

ків політичного істеблішменту, бізнесових,

фінансових, військових кіл, духовенства тощо.

До неї належать й особи, які, не займаючи офі�

ційних посад, здійснюють вирішальний вплив

на політику держави і суспільне життя загалом.

Тобто, поняття владна і політична еліти не збіга�

ються за змістом. Однією з особливостей фор�

мування в Україні так званого правлячого класу

стала відсутність повноцінної державності, що

«фатально загальмували процеси консолідації

суспільства та національної еліти, яка була зде�

більшого елітою культурно%науковою, а не полі%
тичною (курсив.? В. Б.)» [4, с. 200]. 

Цікаво, що в Україні з 1994 до 2004 року за

даними соціологічного моніторингу, соціальною

групою, яка на думку людей, відігравала значну

роль у житті людини, перше місце займала «ма�

фія, злочинний світ», лише потім підприємці

і бізнесмени, лідери політичних партій і служ�

бовці держапарату (чиновники). У 2008 році

вплив вказаних соціальних груп був таким: ліде�

ри політичних партій — 36,9%, підприємці, біз�

несмени — 33,4%, мафія, злочинний світ, — 32,9%,

службовці держапарату (чиновники) — 29,4%

[5, с. 11]. 

Індикатором рівня демократичності політич�

ного режиму вважають політичну ефективність,

під якою розуміють наявність відчуття у пере�

січної людини можливості справляти вплив на

політичний процес. Чим вищий рівень політич�

ної ефективності в масовій свідомості пересіч�

них громадян, тим якісніша демократія. Зокре�

ма, в Україні ефективність звернень людей до

правоохоронних органів у разі обмеження їхніх

прав та інтересів і досі залишається на дуже

низькому рівні, оскільки відповідні установи

часто не виконують покладені на них обов’язки

із надання правозахисної допомоги населенню.

Не випадково, що рівень довіри до українських

правоохоронних органів з боку людей залиша�

ється одним із найнижчих в Європі (табл. 3).

Ефективний 6,0

Бюрократичний 37,1

Корумпований 57, 8

Бандитський 43,6

Справедливий 3,2

Що опікується благом простих людей 3,7

Відповідальний перед народом 6,6

Важко відповісти 13,4



Джерело: [6, с. 211].

Корисним для розуміння сутності та визна�

чення специфіки переходу України до демокра�

тії є підхід, запропонований Л. У. Паєм. Відо�

мий західний вчений запровадив у науковий

обіг перелік особливостей політичного процесу

в країнах «незахідного» типу, який в сукупності

визначає його характер. Він став дуже популяр�

ним і отримав назву «синдром із сімнадцяти

пунктів». По суті — це певна модель для групи

країн, що знаходяться в процесі суспільної

трансформації, політичному процесу яких вла�

стиві певні закономірності та характерні риси*.

Побудова таких моделей допомагає з більшою

достовірністю проводити порівняльний аналіз

як між окремими країнами, так і групами країн.

Цікаво, що левова частка проблем, що окреслю�

ються у цьому переліку, прямо або опосередко�

вано характеризують стан розвитку, вплив та

особливості формування правлячих еліт в таких

суспільствах. 

1. В незахідних суспільствах сфера політики

не відокремлена чітко від сфер суспільних і осо�

бистих відносин. 

2. Політичні партії схильні претендувати на

відображення світогляду і представляють спосіб

життя (зазвичай політичні партії відображають

інтереси певної соціальної групи або ж особисті

інтереси впливового лідера).

35

Продовження табл. 3.

Країна

Судово<правової системи Поліції (міліції)

КраїнаКількість
опитаних

Середнє
значення

Стандартне
відхилення

Стандартне
відхилення

Середнє
значення

Кількість
опитаних

Україна 1662 3,61 2,30 2,34 4,35 1610 Словаччина

Чехія 1376 3,69 2,46 2,46 4,56 2259 Польща

Словенія 1845 3,85 2,11 1,91 4,71 1864 Словенія

Португалія 560 3,93 2,37 1,95 5,04 569 Португалія

Угорщина 1749 4,43 2,22 2,02 5,19 1757 Угорщина

Іспанія 1998 4,70 2,11 1,81 5,69 1473 Естонія

Франція 1903 4,76 2,32 2,20 5,75 1935 Франція

Бельгія 1768 4,83 2,38 2,22 5,78 1773 Бельгія

Естонія 1461 4,91 2,14 1,68 5,88 2013 Іспанія

Велика

Британія
2080 5,03 2,12 2,36 5,96 1890 Нідерланди

Ірландія 1811 5,22 2,48 2,02 6,06 2130
Велика

Британія

Німеччина 2376 5,43 2,69 2,47 6,08 2920 Греція

Нідерланди 1857 5,44 2,37 2,52 6,18 2218 Австрія

Греція 2890 5,45 2,41 2,69 6,39 2391 Німеччина

Швеція 1842 5,77 2,81 2,66 6,49 1921 Швеція

Австрія 2181 5,82 2,42 2,28 6,50 1804 Люксембург

Ісландія 1612 6,01 2,41 2,48 6,65 1893 Ірландія

Люксембург 1803 6,06 2,36 2,57 6,87 1465 Швейцарія

Швейцарія 1430 6,09 2,39 2,44 7,13 1460 Норвегія

Норвегія 1430 6,35 2,53 2,30 7,28 1633 Ісландія

Фінляндія 1983 6,90 2,32 2,27 7,94 2857 Данія

Данія 2823 7,21 2,44 2,27 7,96 2016 Фінляндія

По масиву

загалом
44217 5,07 2,61 2,58 5,87 44927

По масиву

загалом

* Об'єктом  наукового аналізу  Л. У.  Пая стали такі країни, як Бірма, Індія,  Індонезія, Китай, Туреччина та ін.
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3. Політичний процес характеризується

переважанням клік.

На думку Л. У. Пая, це відбувається внаслі�

док того, що соціальна структура незахідних су�

спільств характеризується функціональною роз�

дрібненістю; індивідууми і групи не мають чітко

визначених обов’язків і ролей і, таким чином,

не представляють специфічних інтересів, які

відрізняли б їх від інших об’єднань. Модель

особистих взаємовідносин стає найбільш стій�

ким інструментом, що використовується для

осмислення політичного процесу і діяльності

в його рамках. 

4. Характер політичних орієнтацій передба�

чає, що керівництву політичних угруповань

належить значна свобода у визначенні стратегії

і тактики.

5. Опозиційні партії та еліти, що прагнуть

дістатися влади, часто виступають в ролі рево�

люційних рухів. 

6. Політичний процес характеризується від�

сутністю інтеграції серед учасників, що є нас�

лідком відсутності у суспільстві єдиної комуні�

каційної системи.

7. Політичний процес вирізняється значни�

ми масштабами рекрутування нових елементів

для виконання політичних ролей.

8. Для політичного процесу є типовими значні

відмінності в політичних орієнтаціях поколінь.

9. Незахідні суспільства вирізняються неви�

разним консенсусом по відношенню до закон�

них цілей і засобів політичної дії.

10. Інтенсивність і широта політичної диску�

сії слабо пов’язані з прийняттям політичних

рішень.

11. Відмінною рисою політичного процесу

є висока ступінь поєднання і взаємозаміни

ролей.

12. У політичному процесі незначною є роль

організованих груп інтересів, які відіграють

функціонально�спеціалізовані ролі.

13. Національне керівництво вимушене

апелювати до недиференційованої спільноти.

14. Неструктурований характер незахідного

політичного процесу спонукає лідерів притри�

муватися більш певних поглядів у зовнішній,

а не внутрішній політиці.

15. Емоційні і символічні аспекти політики

відсувають на другий план пошуки рішень кон�

кретних питань і загальних проблем.

16. Велику роль грають харизматичні лідери.

17. Політичний процес здійснюється в основ�

ному без участі політичних «брокерів» [7, с. 66–86].

Якщо уважно проаналізувати перелічені по�

зиції, то бачимо, що більшість з них, а саме: 1, 3,

5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16 — є притаманними для

України, інші — лише частково. Це ще раз

характеризує стан нашого суспільства як пере�

хідний і свідчить про наявність елементів як

«західного» та «незахідного» політичного про�

цесу у структурному полі демократичної тран�

сформації. Оскільки це узагальнена характери�

стика протікання політичного процесу, то,

напевно, марно шукати ознак всіх сімнадцяти

пунктів у кожній країні.

Сутність процесу політичного реформування в

Україні у період кінця ХХ — початку ХХІ ст. може

бути охарактеризований, слідом за американсь�

ким вченим Т. Карозерсом (за деякими коректи�

вами), як еволюційний — від «режиму домінуючої
влади» (dominant%power politics) до режиму «безплід%
ного плюралізму» (feckless pluralism)*.

Поряд із політичною свободою, проведенням

регулярних виборів у країнах з таким режимом

відбувається чергування у владі дійсно різних

політичних угруповань. Однак, попри позитив�

ні зміни, демократія залишається крихкою та

проблематичною через те, що демократичні

інституції не призводять до дійсно позитивних

змін у житті людей. Політична участь, хоча

й достатньо широка під час виборів, «не простя�

гається далеко за межі голосування. Політичні

еліти всіх головних партій або угруповань

сприймаються масовою свідомістю як корумпо�

вані, неефективні та егоїстичні, глибоко байду�

жі до долі країни. Чергуючи біля влади, вони

лише спекулюють на її проблемах, не вирішую�

чи жодної з них» [8, с. 50–53]. 

Режим домінуючої влади в Україні почав

формуватися у другій половні 90�х років і завер�

шеного вигляду набув на початку 2000�х. Нама�

гання закріпити його викликало відповідну

реакцію опозиції та громадськості, що вилилась

у відомі акції громадянської непокори 2003 року

і «помаранчеву революцію» 2004 року. Після

президентських виборів 2004 року відбулися

певні демократичні зміни, які призупинили

процес сповзання України до авторитаризму,

однак нова влада внаслідок багатьох об’єктив�

них та суб’єктивних причин не спромоглася

забезпечити належний рівень інституційної ста�

більності суспільства та послідовності у демо�

кратичному реформуванні. Внутрішні протиріч�

чя призвели до розколу серед переможців, чим

і скористалися їхні політичні противники, зай�

нявши ключові позиції в структурах виконавчої
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* Можна і не погоджуватися зі всіма тезами теоретичної схеми американського дослідника, зокрема, неправомірністю

віднесення ним України до так званої "сірої зони" поряд з явними світовими аутсайдерами процесів демократичного

реформування. Однак семантика метафори "безплідний плюралізм" здається дуже влучною по відношенню до українських

реалій.



та законодавчої влади. Однак і вони були нездат�

ні забезпечити демократичний поступ України.

Намагання провладних політичних угруповань

заволодіти левовою часткою владних повнова�

жень в умовах незавершеності політичної ре�

форми та правового вакууму призвело навесні

2007 року до політичної кризи, вихід з якої вба�

чався у площині політичних компромісів та

дострокових парламентських виборах. 

Автор погоджується з думкою вчених, які

вважають, що з початку 2000 року в Україні спо�

стерігався активний процес «структурування

інтересів у соціальних середовищах еліт і гро�

мадськості та вичерпність гегемонної моделі

консолідації режиму», а від 2001 року в Україні

явно простежувався «внутрішньоелітний роз�

кол, підґрунтя якого передусім становив кон�

флікт із приводу відносин привласнення та спо�

собів контролю» (О. Куценко). Внаслідок цього

на початку 2000�го року від «партії влади» «від�

кололася частина впливових олігархічних біз�

нес�партій і значна частина національно�демо�

кратичних субеліт», які почали по�новому

позиціонувати себе в політичному полі [9, с. 71]. 

Симптоматично, що наприкінці 1999 року

утворюється Всеукраїнське об’єднання «Бать�

ківщина» на чолі з Ю. Тимошенко, у квітні

2000�го — Партія промисловців та підприємців

А. Кінаха, а у листопаді 2000 року об’єднавчий

з’їзд п’яти партій: Партії регіонального відро�

дження України (В. Рибак), Партії праці

(В. Ландик), «За красиву Україну» (Л. Черновець�

кий), Партії солідарності (П. Порошенко) та

Всеукраїнської партії пенсіонерів (А. Капуста),

що ухвалив створення об’єднаної партії — Пар�

тії регіонального відродження «Трудова солідар�

ність України». Співголовами партії стали

В. Ландик, П. Порошенко, В. Рибак. У березні

2001 року партію було перейменовано на Пар�

тію регіонів, головою якої став Микола Азаров.

Від квітня 2003 року голова партії — В. Янукович.

На нашу думку, загострення внутрішньопо�

літичних протиріч, які вчасно не були розв’яза�

ні існуючою владою, боротьба за перерозподіл

сфер впливу в цей період, сприяли активізації

опозиції, до якої входили як ліві (комуністи

і соціалісти), праві (націонал�демократи), так

і центристські сили. Подальша політична поля�

ризація, яка особливо загострилася напередодні

і під час «помаранчевої революції», відбувалася

по лінії — «про авторитарні–продемократичні»,

або «провладні–опозиційні» сили, і мала етно�

регіональне забарвлення. 

Політичні сили, які прийшла до влади на

хвилі критики тогочасного режиму і масової на�

родної підтримки, були неспроможні виконати

покладені на них історичні завдання. На переко�

нання автора, нова політична еліта, яка була

б загартована тривалою політичною боротьбою,

мала б досвід державного управління в умовах

політичної свободи, була би здатна мислити ка�

тегоріями державного, а не егоїстичного вузько�

партійного, групового або приватного інтересу,

ще не встигла сформуватися. Якщо об’єднатися

«проти» і перемогти політичного суперника ще

вдається, то об’єднатися і поступитися часткою

своїх прав в інтересах загального блага — ні. Це

яскраво продемонстрували кризові періоди

в житті українського суспільства наприкінці  80�

х — початку 90�х років ХХ ст., події «помаранче�

вої революції», колізії із формуванням парла�

ментської більшості після виборів 2006 року, а

також політична криза навесні 2007 року.

На підтвердження цієї тези можна навести

фрагменти інтерв’ю кореспондента «Дзеркала

тижня» Юлії Мостової із Збігневим Бжезінсь�

ким наприкінці 2005 року (тобто через рік після

перемоги «помаранчевої революції»). 

Кореспондент: — Чи є у вас почуття, що ниніш%
ня українська політична еліта себе зжила й вихоло%
стила? Вона здебільшого не в змозі комутуватися
з цивілізованим світом; генерувати та втілювати
проривні ідеї. Але водночас нове покоління ще не підня%
лося, тому ця вироблена еліта закріплюється у владі
виборами 2004 і 2006 років. Чи бачите ви проблему
в тому, що в найближчі п’ять років ми житимемо
з цією елітою, не розведеною новими силами? 

На зауваження З. Бжезінського, — «Ющенко

й певною мірою Тимошенко ще не зробили

достатньо для того, аби мобілізувати молоду

еліту й наповнити її енергією владу. Ця еліта вже

починає формуватися в Україні. Але лідери дер�

жави не витягли її, скажемо так, на експлуата�

ційний рівень. Тому головна революція попе�

реду — це не кривава революція, а революція

зміни поколінь» [10].

Важко не погодитися із оцінкою причин нев�

дачі «помаранчевої революції», що її зробив

один з польових командирів Майдану Т. Стець�

ків: в стані переможців «люди у своїй переваж�

ній більшості були ментальними носіями старої

ідеології побудови бізнесу і здійснення влади.

Вони прийшли в лави опозиції не тому, що були

ідейними борцями за демократію, свободу і су�

спільні інтереси, а тому, що в кучмівській систе�

мі їм не знайшлося місця…» [11].

У цьому контексті вважаємо за доцільне

навести спостереження директора Національ�

ного інституту стратегічних досліджень А. Галь�

чинського, який вважає, що в Україні «тільки�

но розпочався процес елітаризації політичної
еліти, який здійснюється через її поповнення

молодою верствою … Важливо забезпечити від�

критість формування нової верстви політичної

еліти, упередити можливість її трансформації

у «нову номенклатуру»» [12, с. 361].
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Більшість країн СНД, зокрема Україна, за�

знали великих труднощів на шляху розбудови

повноцінної демократії. Причини невдач деякі

науковці бачили в тому, що ці країни «не мали

певних ключових передумов (курсив. — В. Б.) до

побудови демократії» (Т. Байхельт, Р. Павленко).

А саме: бюрократи і представники старої еліти

переймалися збагаченням себе, а не своїх країн.

Більше того, оскільки не відбулося оновлення

еліт шляхом позачергових парламентських

і місцевих виборів, саме представники старого

істеблішменту домінували у структурах, що

приймали рішення на всіх рівнях [13, с. 51]. На

нашу думку, теза про необхідність оновлення

еліт не викликає заперечення. Однак на практи�

ці часто нова еліта анітрохи не краща від старої,

а, може, бути ще й гіршою, якщо вона не поста%
влена під відповідний контроль держави та сус%
пільства(!) Тобто, мова повинна йти не лише

про заміну фізичних осіб, а й про створення діє�

вого механізму взаємодії держави та грома�

дянського суспільства. 

Отже, протиріччя та суперечки в колі правля�

чих еліт значно ускладнюють процеси переходу

до демократії і ставлять під сумнів їх успішне за�

вершення у найближчій перспективі. Зараз перед

країною постала нагальна проблема консолідації

суспільства, недопущення його дезінтеграції по

лінії тих розмежувань, що склалися історично

і штучно поглиблюються окремими політични�

ми силами. Попри всі труднощі та перешкоди

українське суспільство має підстави для про�

сування  до режиму консолідованої демократії. 

Статья посвящена освещению роли украинской
властвующей элиты в процессах демократической
трансформации. Внимание акцентировано на спе%
цифических условиях формирования элиты на
Украине, ее характерных чертах и особенностях.

Ключевые слова: Украина, властвующая эли�

та, демократия, трансформация, политический

режим.

The article is devoted to show the role of the Ukra%
inian imperious elite in the processes of democratic
transformation. Attention is accented on the specific
terms of forming of elite in Ukraine, it the personal
touches and features. 

Key words: Ukraine, imperious elite, democracy,

transformation, political mode.
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У статті постає проблема державного служ%
бовця як така, без чого «державна машина» вза%
галі функціонувати не спроможна. Йдеться про
великий і складний комплекс проблем вдоскона%
лення роботи з кадрами взагалі, без чого досягти
помітного успіху у реформуванні системи дер%
жавної служби практично і фактично неможливо.

Ключові слова: державна служба та її профе�

сійність, державна політика, Концепція адміні�

стративної реформи в Україні, взаємозв’язки між

політиками та бюрократією, модернізації дер�

жавного управління.

Сучасний період розвитку Української дер�

жави обумовлений потребою розробки опти�

мальної моделі вдосконалення взаємодії полі�

тичного керівництва та державного управління.

Українськими політиками на сьогодні:

а) добре усвідомлена нагальність модерніза�

ції державного управління;

б) розроблена Концепція адміністративної

реформи в Україні, в якій чітко поставлена про�

блема розмежування державних посад на полі�

тичні та адміністративні відповідно до світових

традицій демократичного державного будів�

ництва;

в) загальних рисах запропонований варіант

розмежування політичних та адміністративних

функцій;

г) активно ведеться пошук шляхів оптималь�

ного політичного реформування.

Проте, як на мене, маючи можливість запози�

чити історичний та світовий досвід вирішення

проблеми збалансування державного управління

і політичного керівництва в різноманітних полі�

тичних системах, наша держава не звільнена від

необхідності творчого пошуку в царині держав�

ного будівництва. На мою думку, такий пошук

має на меті як мінімум адекватно адаптувати

накопичені надбання до унікальності власних

політичних реалій, і як максимум — віднайти такі

оригінальні форми політичної організації, які

самі могли б стати вагомим внеском України

у скарбницю світового політичного досвіду.

Варто зазначити, що вперше важливість роз�

межування політичних та адміністративно�

управлінських функцій було визначено в політо�

логічній думці найбільш розвинених країн

наприкінці ХІХ ст. У гранично чіткій формі ця

проблема була поставлена в працях В. Вільсона

та М. Вебера, хоча окремі відмінності між харак�

тером діяльності політиків та чиновників побіжно

відзначалися ще стародавніми й середньовічни�

ми мислителями. Цією проблематикою займа�

ються В. Авер’янов, В. Бакуменко, К. Ващенко,

М. Головатий, С. Дубенко, В. Князєв, В. Луго�

вий, М. Михальченко, Н. Нижник, А. Погоріл�

ко, А. Пойченко, В. Ребкало, В. Скуратівський,

В. Шаповал, В. Цвєтков, Г. Атаманчук,. та інші,

які досліджують у своїх працях питання політич�

ної діяльності, політичного керівництва та дер�

жавного управління.

Українська держава, орієнтуючись на євро�

пейську модель державного будівництва, у кон�

цепції своєї адміністративної реформи окре�

слила необхідність розмежування політичних

і адміністративних рівнів. При цьому, як на

мене, практика першого десятиріччя розбудови

демократичної держави показала, що механіч�

не калькування західноєвропейських зразків,

без урахування історико�національно�менталь�

них традицій українського державотворення,

є непродуктивним.

Тому, на мою думку, взаємодію політичного

керівництва з державним управлінням варто роз�

глядати не ізольовано, а з урахуванням інших

підструктур суспільства як соціальної системи.

При цьому в механізмі взаємодії політичного

керівництва та державного управління доцільно

виділити три основних аспекти:

— політичне керівництво як пряма взаємодія

вищих органів держави з громадянами, інститу�

тами громадянського суспільства, недержавни�

ми організаціями, місцевим самоврядуванням

та ринковими інституціями без використання

опосередковуючих механізмів органів держав�

ного управління;

— політичне керівництво як управління дер�

жавною службою для здійснення опосередкова�

ного впливу на суспільство в цілому та окремі

його сфери;

— політичне керівництво як гармонізація

взаємодії органів державного управління з гро�

мадянським суспільством та ринковими інсти�

туціями, а також між ринком та громадянським

суспільством, розподіл соціально�управлінсь�

ких повноважень та самоуправлінських свобод

між ними, балансування їх інтересів.

Істотним у такій мережі взаємодії є те, що

політичне керівництво частину соціально�упра�

влінських повноважень державної служби може
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знімати як на користь своєї безпосередньої

взаємодії з суспільством, так і передавати зазна�

чені повноваження ринку, громадянському су�

спільству тощо, і навпаки, обмежувати свободу

останніх, посилюючи повноваження державної

служби. Сутністю взаємодії політичного керів�

ництва і державного управління як різновидів

управлінської діяльності є координація та взає�

модоповнення їх соціально�управлінських фун�

кцій як між собою, так і іншими підструктурами

суспільства.

На мою думку, оптимальна взаємодія полі�

тичного керівництва та державного управління

залежить передусім від виконання кожною із

сторін своїх управлінських функцій.

Функціонально за політичним керівництвом
найчастіше закріплюється такий спектр діяль�

ності, як:

— виокремлення найзагальніших суспільних

проблем та оцінка їх пріоритетності;

— прийняття рішень щодо розв’язання най�

пріоритетніших суспільних проблем;

— виділення із наявних суспільних ресурсів

(фінансових, матеріальних, технічних тощо)

частки, призначеної для реалізації прийнятих

рішень;

— створення постійних чи тимчасових струк�

тур державного управління для реалізації полі�

тичних рішень;

— передача повноважень та ресурсів відпо�

відним структурам управління;

— контроль за роботою структур державного

управління.

Державне управління в організаційно�струк�

турному плані охоплює всі інші, ієрархічно

нижчі, порівняно з політичним керівництвом,

щаблі державного апарату. Отже, функціональ�

но за державним управлінням закріплюються:

— обов’язкове, адекватне та своєчасне вико�

нання політичних рішень;

— оптимальне використання виділених

ресурсів для реалізації проектів, планів, рішень;

— обов’язкове, адекватне та своєчасне інфор�

маційно�аналітичне й ресурсне забезпечення

політичного керівництва.

Ефективність політико�адміністративної

системи визначається як потенційною ефектив�

ністю кожної з підсистем, так і організацією їх

взаємодії одна з одною. Дисбаланс у даному ви�

падку може бути спричинений неефективністю

і політичного керівництва, і державного упра�

вління.

Як на мене, неефективність політичного ке�

рівництва може проявлятися у:

— бездіяльності;

— невмінні бачити проблеми та правильно

виокремлювати пріоритети;

— уповільненому реагуванні на проблеми;

— нереалістичності або неадекватності полі�

тичних рішень;

— суспільній шкідливості політичних рішень;

— демагогічності (заміна справ розмовами,

розходження між словом і ділом):

— захопленні політичною боротьбою на

шкоду політичному керівництву;

— надмірному корпоративному егоїзмі полі�

тичної еліти.

Державне управління може набувати таких

неефективних форм:

— необов’язковість у виконанні рішень полі�

тичного керівництва;

— спотворене або неточне практичне втілен�

ня політичних рішень;

— несвоєчасність виконання рішень;

— надмірна затратність при виконанні рі�

шень;

— надмірний корпоративний егоїзм бюро�

кратії.

Варто зазначити, що неефективна взаємодія
політичного керівництва і державного управління
може бути спричинена:

а) неефективністю одного з них або одноча�

сною їх неефективністю;

б) конфліктом інтересів;

в) надмірним корпоративним егоїзмом або

порушеннями в комунікації потенційно ефек�

тивного політичного керівництва і потенційно

ефективного державного управління.

Основними моделями організації взаємодії полі%
тичного керівництва та державного управління
в сучасному суспільстві є: традиційно�адміні�

стративна, державно�менеджеріальна, теорія по�

літичних мереж. Досвід перших років модерніза�

ційних реформ в Україні показує, що на основі

традиційної моделі державно�адміністративного

управління неможливо здійснити перехід до

демократичної політичної системи, оскільки

успадковані з радянських часів бюрократичні

структури, змінюючи лише форми, за своєю сут�

тю залишаються відірваними від потреб грома�

дянського суспільства і неконтрольованими ним.

Подолати вади бюрократизму найбільш ефек�

тивно можна шляхом імплементації технологій

державного менеджменту та політичних мереж

у практику взаємодії державного управління та

політичного керівництва в Україні.

Враховуючи, що процес формування дер�

жавного управління в Україні ще не заверше�

ний, я вважаю, що в контексті українських мо�

дернізаційних реформ доцільно розрізняти

розмежування політичного та адміністративно%
го рівнів де%юре і де%факто. За ознаку політич�

ності певної посади доцільно взяти частоту її

кадрового заміщення при зміні міністра на

центральному рівні й керівника адміністрації

на регіональному. Такий індекс чутливості «хоч
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і не можна визнати абсолютним, але все ж він

досить виразно вказує, наскільки дана посада

фактично заангажована в той чи інший період

у владно�політичних змаганнях та наскільки

від неї залежить втілення найбільш пріоритет�

них політичних рішень у реальне життя. Істот�

ним моментом є також те, що лінія розмежу�

вання політичних та адміністративних функцій

в юридичному і фактичному аспектах не збіга�

ється. Таке розходження спричинює певний

рівень дисгармонії в організації політико�адмі�

ністративних відносин.

Подолати такі дисгармонії можна шляхом

доповнення правничих пошуків емпіричними

дослідженнями запропонованого вище індексу

політичності посад у системі органів державної

влади.

На загальносоціальному рівні суб’єктами

політичного керівництва та державного упра�

вління виступають відповідно політична еліта та

апарат державних службовців (бюрократія). Їх

можна охарактеризувати як особливі соціальні

групи зі специфічними функціями та статусно�

рольовими особливостями. Бюрократія як су�

б’єкт державного управління характеризується

детальною нормативною регламентацією діяль�

ності, контролем за основною управлінською

інформацією, жорсткою ієрархічністю і субор�

динацією в організаційних відносинах, добором

кадрів за принципом професійної компетент�

ності. Політична еліта як суб’єкт політичного

керівництва характеризується більш високим,

ніж у суспільстві, рівнем організованості, усві�

домленням спільних інтересів; інституціоналі�

зацією організаційної єдності; відбором на

основі принципу політичної боротьби; можли�

востями формувати владні інститути, розподі�

ляти національні фінанси та матеріально�тех�

нічні ресурси.

Суть взаємодії політичної еліти та бюрокра%
тії в тому, що політична воля еліти реалізується
головним чином через бюрократичний апарат.

Еліта окреслює головні цілі й магістральні лінії

діяльності держави, а бюрократичний апарат їх

реалізовує. Однак ефективна взаємодія еліти
й чиновництва не виникає сама собою. Бюрокра�

тія має схильність виходити з�під контролю

політичної еліти і працювати на власні інтереси,

ігноруючи як потреби населення, так і потреби

політичного керівництва. Ця ситуація все біль�

ше загострюється, оскільки складність держав�

ного управління в сучасних умовах і непідгото�

вленість значної частини політичної еліти до

виконання управлінських функцій посилюють

позиції бюрократії. Перспективи налагоджу�

вання ефективної взаємодії політичної еліти та

бюрократії в роботі пов’язуються передусім

з тим, що в Україні вже сформувалася нова дер�

жавно�політична еліта, зорієнтована на публіч�

ну політику, і з її розвитком поступово розмива�

ються основи домінування кланової державної

бюрократії («партії влади», за публіцистичним

виразом).

На мою думку, варто розглядати наступні

напрями оптимізації взаємовідносин політичної

еліти та бюрократії в сучасному українському

суспільстві:

•• реалізація командного принципу при фор�

муванні вищих ешелонів державного управлін�

ня як на центральному, так і на регіональному

рівні з наданням більшості провідних держав�

но�адміністративних посад політично відпові�

дальним членам команди, а не чиновникам;

•• перерозподіл чисельності та повноважень

державно�управлінських структур на користь

тих, які менш бюрократизовані і можуть легше

контролюватися з боку політичної еліти;

•• більш ефективне регулювання чисельності

державного бюрократичного апарату, оскільки

нинішні методи дозволяють здійснювати своє�

рідне «перетікання» бюрократії з однієї структу�

ри в іншу;

•• законодавче забезпечення перепон на шля�

ху до корпоратизації в середовищі бюрократії;

•• підвищення службової відповідальності та

ефективності державної служби шляхом кон�

ституювання нової системи критеріїв оцінки її

діяльності (як один з елементів адміністратив�

ної реформи);

•• розширення механізму колективного прий�

няття головних політико�адміністративних рі�

шень та публічності діяльності політичної еліти

в цілому;

•• подальший розвиток поділу влади та меха�

нізму «стримувань і противаг», зокрема розме�

жування посадових обов’язків за порівняно са�

мостійними функціональними сферами, а також

розподіл відповідальності за одну й ту саму функ�

цію між двома і більше органами, які у процесі

прийняття рішень продукували б конкуренцію

і компроміс;

•• розширення громадського контролю не

лише за політичною елітою, а й бюрократією,

зокрема поєднання в різних структурах держав�

ного управління професійного бюрократичного

управління й управління непрофесійного на

громадських засадах, розвиток усіх форм прямої

демократії на місцевому рівні та парламентсь�

ко�політичного контролю — на рівні централь�

них органів влади;

•• посилення соціальної і територіальної

мобільності в середовищі професійних упра�

влінців, максимальне розширення соціальної та

професійної бази кадрового корпусу державної

служби, проведення різноманітних конкурсів

для формування державної служби;
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•• збільшення проміжних органів взаємодії

між політичною елітою та бюрократією з метою

меншого доступу останньої до контролю за по�

літичними рішеннями;

•• забезпечення специфічної «бюрократоло�

гічної компетентності» політичної еліти, тобто

підготовка її представників до ефективного

управління діяльністю професійних чиновників.

Основні характеристики, що мають гаранту%
вати ефективну взаємодію політичного діяча
і державного службовця в процесі здійснення

управлінських функцій:

а) удосконалення системи рекрутування пер�

соналу на політичні та адміністративні посади

в державному апараті, зокрема добір на ключові

пости в адміністраціях представників одного

й того ж особистісного типу, що можуть працю�

вати як одна управлінська команда на чолі з по�

літиком; 

б) забезпечення конкурентного середовища

не лише в політиці, а й у сфері державної служ�

би, зокрема пересування спеціалістів у сферу

державної служби з бізнесу, сфери освіти, на�

уки, громадських організацій; 

в) формування на інституційному рівні уста�

лених конструктивних традицій міжособистіс�

ної комунікації політиків та чиновників;

г) удосконалення адміністративної та право�

вої регламентації розмежування політичних

й адміністративних функцій у системі держав�

ного апарату з тим, щоб звести до мінімуму кон�

фліктні ситуації в процесі взаємодії політиків

і чиновників;

д) організація спеціальної підготовки профе�

сійно�комунікативної компетентності політи�

ків і чиновників, навичок побудови конструк�

тивних ділових відносин; розвиток спеціальної

мережі послуг — політико�управлінського кон�

салтингу — для чиновників та політиків.

Отже, зв’язок між політиками (політичною

верхівкою) та бюрократією (державною служ�

бою) завжди залишається, позаяк державні

службовці адмініструють процеси, що служать

політичним цілям. Бюрократія та політики,

котрі є обраними посадовцями, нерідко утво�

рюють спільноту, котра працює задля спільних

інтересів.

Розглядаючи еліту як цілісну групу вищих

керівників політичних організацій і держави,

необхідно зазначити, що всередині еліти йде

боротьба не тільки з приводу здійснення її важ�

ливих функцій, але й із�за розподілу влади між

окремими групами еліти; для неї характерними

є конкуренція тенденцій, персоніфікованих

в окремих керівниках та їх угрупуваннях.

У сучасних українських політиків стиль

мислення і підхід до вирішення питань багато

в чому передбачає домінування особистих, кла�

нових та корпоративних інтересів над націо�

нальними, що може означати зраду національ�

них інтересів в угоду власній чи корпоративній

користі.

Необхідно зауважити, що подекуди між полі�

тиками та бюрократами, чиновниками не можна

провести чіткої лінії розмежування. Чиновник —

це особа, яка перебуває в державно�службових

відносинах на засадах присяги з юридичною

особою публічного управління (політиками)

і здійснює за дорученням останньої управлінсь�

кі функції відповідно до наданої компетенції

[17, с. 231]. А тому чиновники залежать від полі�

тиків у питаннях призначення, політики зале�

жать від чиновників у питаннях відповідально�

сті. Чиновники дуже часто можуть ставати

радниками політиків, а, отже, визначати зміст

політики.

Також хочу зазначити, що в літературі виділя%
ють різні моделі взаємовідносин між політиками і
бюрократією.

Перша модель — це модель абсолютної інте�

грації бюрократії та політиків. Характеризуєть�

ся посиленням домінування політичних інсти�

туцій над адміністративними та економічними,

змішуванням функцій політиків і бюрократії.

Така модель була характерна для колишніх

соціалістичних країн.

Західна модель — це модель відносної інте�

грації. Рівень інтеграції бюрократії та політиків

значно нижчий. Тут діє принцип розподілу та

підпорядкування, зберігається відносна рівно�

вага у взаємовідносинах між політиками та

бюрократією [12, с. 115].

Взаємозв’язки між бюрократією і політика�

ми в Україні формувалися на основі першої мо�

делі, що була характерна для Радянського Сою�

зу. Зараз намітилися деякі тенденції переходу до

західної моделі, що передбачає досягнення пев�

ної рівноваги на основі принципу підпорядку�

вання та розподілу функцій між бюрократією та

політиками. В Україні правовий статус та обсяг

повноважень державних службовців визнача�

ється Конституцією України і законами «Про

державну службу», «Про службу в органах міс�

цевого самоврядування», указами Президента,

положеннями Кабінету Міністрів, посадовими

інструкціями.

Однак у перехідних демократіях виникає ряд

проблем надмірної політизації державної служ�

би. Порушення принципу політичного нейтра�

літету професійної діяльності бюрократії при�

зводить до вироблення недостатньо узгодженої

та передбачуваної державної політики.

Надмірна політизація впливає на процес

запровадження єдиних стандартів управління
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персоналом у державному секторі, призводить

до невиправданого суб’єктивізму керівників

при оцінюванні роботи державних службовців.

Звільнення з політичних мотивів суттєво впли�

ває на привабливість державної служби та її

професійність.

Цікаві моделі взаємозв’язків між політика�

ми і бюрократією запропонував професор Піт�

тсбурзького університету США Б. Гай Пітере.

Він намагається окреслити і відповісти на

питання: вони партнери, суперники чи воро�

ги? [20].

В його інтерпретації першою з п’яти моделей

є веберівська або вілсонівська, тобто концепція

за Максом Вебером або американцем Вудро

Вілсоном, котрий написав відоме есе про дер�

жавне управління у 1887 році. Це модель фор�

мального законодавчого розмежування політи�

ки та управління. Передбачає розмежування

професій, постійність державної служби або

ієрархії. Особливо за Вілсоном, саме державний

службовець був тим, хто дійсно робив справу,

навіть попри те, що мав давати політикам пра�

вити та скеровувати державну політику. Отже,

згідно цієї моделі, державні службовці готові

беззаперечно виконувати розпорядження полі�

тичних осіб.

Друга модель дістала назву «сільського

життя». Суть її полягає в тому, що вищі щаблі

влади, наприклад, міністерство, є своєрідним

селом: усі знайомі один з одним, часто мають

однакове соціальне походження і освіту, прац�

юють у владі багато років, багато років бачать

і знають один одного. Значить, є одна еліта,

вона править, має спільний інтерес, і останній

полягає в тому, щоби здійснювати правління,

просувати справи. А, отже, державні службовці

і політики є частиною об’єднаної державної

еліти, а тому не мають вступати у владні кон�

флікти в межах чинної структури державної

влади. Однак таке село є дуже комфортним,

клубним середовищем, де усі знають один одно�

го, де можна і переговорити приватно і владна�

ти справи. Воно може бути середовищем, яке не

продукує великих змін. Тож у країнах, які пере�

бувають у період трансформації і перетворень,

така дещо консервативна модель урядування,

очевидно, не може бути найефективнішою для

продукування необхідних змін. Така модель

може, певною мірою, бути. корумпованою,

адже вона є непрозорою.

Третя модель — «функціонального сільсько�

го життя» означає, що слід думати про вряду�

вання не лише як про засіб вироблення політи�

ки в конкретній сфері, а про врядування, що

має наскрізно пронизувати кілька сфер держав�

ної політики.

Четверта модель — «модель суперництва»

базується на тому, що політики та бюрократи

є супротивниками, замість того, щоб бути парт�

нерами. Джерелом конфлікту може бути ідеоло�

гія, партійні розбіжності, коли новий уряд, що

приходить до влади, успадковує велику кіль�

кість державних службовців, які були призначе�

ні, підготовлені та набули досвіду за попе�

реднього уряду. Звичайна розбіжність в ідеях

щодо того, якою має бути ефективна державна

політика. Звідси може виникнути конфлікт.

Зв’язки з клієнтами, — бо в більшості систем

урядування постійність державної служби дає їй

можливість для створення набагато тісніших

зв’язків з групами клієнтів та групами інтересів,

ніж це характерно для політиків, — є важливим

джерелом політичної влади для бюрократії.

П’ята модель передбачає чітке розмежування

між виробниками політики та управлінцями,

в якій, проте, державні службовці домінують,

отже, бюрократія дійсно править завдяки своїм

знанням і вмінням, постійності контролю за

процесами в державному управлінні. Багато по�

літиків не мають управлінського досвіду, коли

стикаються з масштабними завданнями керува�

ти великими міністерствами, величезною чи�

сельністю персоналу.

Отже, взаємозв’язки між політиками та бю�

рократією багато в чому залежать від готовності

державного службовця бути дієвим, ефективно

виконувати свої функції, знаючи, що його мі�

ністр має безліч обов’язків, не завжди має

достатньо знань та вмінь реалізовувати їх. Усі ці

моделі є теоретичними, а практика показує, що

існують різні схеми взаємодії між політиками та

державною службою.

Підсумовуючи, можна сказати, що проблема

взаємовідносин політиків та бюрократії у проце�

сі демократичного розвитку досліджуються

постійно, відколи існують демократичні системи

врядування. Проте більшість напружених про�

блем залишається. А тому необхідно знаходити

той оптимальний баланс між знаннями та умін�

нями, досвідом і постійністю державної служби

та динамізмом, новою енергією і політичною

легітимністю, що їх привносять політики.

Попри історичні та культурні особливості

кожної країни, державна служба має ту саму

місію і ті самі завдання: забезпечувати профе�

сійне, надійне, неупереджене й політично ней�

тральне виконання завдань держави. Яка б пар�

тія не була в уряді, державні посадовці мають

реалізовувати урядову політику з однаковим

професіоналізмом і сумлінням. Політика кадро�

вих призначень і рішень щодо відбору та про�

сування державних службовців мають бути

незалежними від політичних міркувань.
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Розмежування політичних та адміністратив�

них посад є загальноприйнятим принципом про�

фесійного державного управління в демокра�

тичних країнах, а також є запорукою створення

адміністративної системи, здатної ефективно

діяти в умовах політичних змін. Роль державної

служби, бюрократії полягає насамперед у тому,

щоб забезпечувати стабільність і водночас гнуч�

кість державного управління, його чутливість до

вимог суспільства. Надмірна залежність дер�

жавної служби від політичної ситуації є ризи�

ком для стабільності держави, послаблює інсти�

туційну спроможність державного управління

та знижує якість послуг.

Об’єктивність, неупередженість і якість реко�

мендацій державних службовців можна гаранту�

вати лише за умови незалежності державного

службовця від надмірного політичного впливу.

В умовах розмежування політичних та адміні�

стративних посад постає нове розуміння профе�

сійності державних службовців, що виступають

від імені держави, формується нова якість сто�

сунків між політиками й бюрократами.

В статье возникает проблема государственного
служащего как такая, без чего «государственная
машина» вообще не может функционировать.
Речь идет о большом и сложном комплексе про%
блем усовершенствования работы с кадрами вооб%
ще, без чего достичь заметного успеха в реформи%
ровании системы государственной службы
практически и фактически невозможно.

Ключевые слова: государственная служба и ее

профессиональность, государственная полити�

ка, Концепция административной реформы

в Украине, взаимосвязи между политиками

и бюрократией, модернизация государственно�

го управления.

In article there is a problem of the civil servant, as
such without what «state machinery» in general to fun%
ction insolvent. The question is the big and com%
plex(difficult) complex of problems of improvement of
work with the staff in general without what to
reach(achieve) appreciable success in reforming
system of public service practically and it is actually
impossible.

Key words: public service and it professional, a

state policy, the Concept of administrative reform in

Ukraine, interrelations between policies(politics)

and bureaucracy, modernizations of the govern�

ment.
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Стаття присвячена аналізу процесів форму%
вання місцевих органів влади на Волині. Розгляда%
ються умови проведення і результати виборів до
обласної та міських рад 1990 — 2006 років, вибор%
ча активність громадян, якісний та кількісний
склад представницьких органів влади в області, їх
партійна належність.

Ключові слова: Волинь, демократія, вибори,

обласна рада, виборча активність, електорат,

міські ради.

Вибори до складу органів влади та місцевого

самоврядування є не лише ознакою демократич�

ності політичного режиму конкретної країни,

а й ефективним засобом колегіального вирішен�

ня проблем регіональної спільноти, ознакою зрі�

лості громадянського суспільства. Вибори вва�

жаються найбільш поширеним, доступним

і прийнятним способом політичної участі гро�

мадян у процесах їх залучення до вирішення

нагальних проблем життєдіяльності соціуму.

Особливий інтерес викликає дослідження регіо�

нальної специфіки виборів до місцевих органів

влади, оскільки вивчення місцевого досвіду про�

ведення виборів надає багато інформації щодо

адекватності деяких правових норм регіональній

специфіці, і, відповідно, подальшого корегуван�

ня законодавства у бік його вдосконалення.

Значний дослідницький інтерес викликає й ана�

ліз форм та способів залучення громадян до учас�

ті у виборах.

Метою статті є аналіз електоральних переваг

волинян на виборах до місцевих органів влади

з 1990 по 2007 рік. 

Вітчизняний досвід участі громадян у виборах

в аспекті досліджуваної проблеми узагальнений

у працях вітчизняних авторів: О. Барабаша,

А. Білоуса, В. Бортнікова, Р. Вовк, Я. Давидови�

ча, С. Кальченка, В. Ковтунця, Н. Карпачової,

Ю. Ключковського, І. Кресіної, Л. Скочиляса,

Є. Перегуди, А. Романюка, М. Рябця, М. Став�

нійчук, М. Тиского та ін.

Вибори 4 березня 1990 року до Верховної

Ради України, обласних, районних, міських, ра�

йонних в містах, селищних, сільських рад на�

родних депутатів, були центральною подією в су�

спільно�політичному житті волинян. Вони були

першими, що відбувалися за участю опозиції. Їх

особливістю було те, що на політичну арену,

крім КПРС, вийшла значна кількість нових гро�

мадських об’єднань. Ці вибори проходили на

новій законодавчій базі. Радянський принцип

резервування місць для офіційно визнаних

політичних об’єднань був вилучений із закону

про вибори. Була скасована також конституцій�

но закріплена монополія однієї партії на фор�

мування всіх представницьких органів. 

Іншою новацією цих виборів було зменшен�

ня кількісного складу представницького та роз�

порядчого органу Волині — обласної ради, з 150

до 130, з відповідним зменшенням кількості

виборчих округів. Як влада, так і опозиція про�

водили достатньо активну пропагандистську ро�

боту. Було висунуто 541 і зареєстровано 476 кан�

дидатів у депутати. За офіційними даними

у виборах взяло участь 93,6% загальної кількості

виборців. Однак, ця цифра видається надто

високою, якщо її порівняти з активністю во�

линського електорату на виборах в роки неза�

лежності, коли вибори проходили під контро�

лем громадськості. У день виборів до обласної

ради було обрано 125 депутатів, а не 130. Це

пояснюється специфікою виборчого законо�

давства, яке здійснювалося на засадах мажори�

тарної системи абсолютної більшості. Там, де

кандидати не набрали абсолютної більшості,

тобто 50 плюс один голос, були призначені

додаткові вибори. За соціальним складом рада

налічувала 10 робітників, 12 колгоспників, 26 ке�

рівників підприємств і спеціалістів народного

господарства, 21 особа представляли органи

місцевих рад. Однак найбільшу кількість — 30 де�

путатів, делегували представники партійних,

радянських та комсомольських органів [1, с. 22].

Перемогти на виборах до вищого представ�

ницького органу області опозиції не вдалося,

але вона провела до нього 36 своїх депутатів.

Виявився брак досвіду у проведенні передви�

борної агітації, майже суцільний контроль за

ЗМІ з боку Компартії, а також низький рейтинг

довіри в окремих районах до представників опо�

зиції. Зокрема, депутатами Луцької, Ковельсь�

кої, Нововолинської, Володимир�Волинської та

Горохівської міських рад народних депутатів від

демократичного блоку стали мало чи не поло�

вина складу депутатського корпусу цих рад.

Однак у північних та східних, переважно
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поліських сільськогосподарських регіонах склад

рад в основному уособлювали представники

господарської, партійної та радянської номен�

клатури [2, с. 106]. Вибори продемонстрували,

що розмежування полярних політичних сил

у суспільстві в цілому завершився й розпочався

етап їх відкритого протистояння. 

За результатами виборів в області почали

формуватися органи місцевої влади. Характер�

ною ознакою того часу було те, що головами

районних рад, як правило, обиралися перші

секретарі райкомів партії. 9 квітня 1990 року

розпочала роботу перша сесія Волинської обла�

сної ради двадцять першого скликання, сесія,

з якої бере початок історія демократичних вибо�

рів. Для обрання голови обласної ради було вне�

сено три кандидатури: В. І. Блаженчук, П. А.

Маховиков, Л. І. Павленко. Головою ради було

обрано другого секретаря обкому КПУ В. І. Бла�

женчука, рейтинг якого порівняно з іншими кан�

дидатами, і, в першу чергу, першим секретарем

обкому КПУ Л. І. Павленком, був набагато ви�

щим. Тому його підтримали як комуністи, так

й представники опозиції. На сесії депутати обрали

президію ради*, яку за посадою очолив В. І. Бла�

женчук та 11 постійних комісій ради. За старою

радянською традицією на цьому зібранні були

також обрані голови і народні судді районних

(міських) народних судів в області, народні засі�

дателі обласного суду. Затверджені завідувачі

відділами, начальники управлінь. Головою

виконкому та членом президії ради було обрано

М. В. Парасунька [3]. Однак на цій посаді він

був недовго. У жовтні 1990 року у зв’язку з при�

значенням М. В. Парасунька головою Комітету

із соціального розвитку села при Раді Міністрів

УРСР, президія обласної ради поклала виконан�

ня обов’язків голови виконкому на першого

заступника голови облвиконкому.

За свідченням голови Волинської обласної

ради у 1998–2006 роках, активного учасника то�

гочасних подій В. П. Дмитрука, те, «що за Воло�

димира Блаженчука проголосувало 75 депутатів,

значило багато. Саме тут можна говорити про

«волинський фактор». Якби обрали першого

секретаря обкому Павленка, події, мабуть, роз�

вивалися по�інакшому. Волинь відрізнялася від

Галичини, де настрої були більш національно�

патріотичними й революційними. Але ми також

показали Сходу України, що теж прагнемо змін.

Рішення про утвердження національної симво�

ліки ми прийняли, хоч і не в першій день сесії,

як у Львові чи Івано�Франківську, але через

недовгий час» [4].

На початку лютого 1991 року в області прохо�

дила кампанія щодо реорганізації органів міс�

цевої влади відповідно до Закону «Про місцеві

ради та місцеве самоврядування». Однією з но�

вацій цього закону було рішення про об’єднання

посад голів рад і голів їх виконавчих комітетів.

З врахуванням цієї обставини пройшли вибори

нових голів районних рад. 8 лютого 1991 року

п’ята сесія обласної ради народних депутатів

обрала виконавчий комітет у складі 17 осіб: го�

лови облвиконкому, його першого заступника,

шести заступників, керуючого справами викон�

кому, восьмі членів виконавчого комітету. Голо�

вою обласної ради та головою її виконавчого

комітету став В. І. Блаженчук. Його першим за�

ступником було обрано А. Ф. Кривицького,

який до цього обіймав посаду голови Луцької

міської ради. Заступниками голови облвикон�

кому обрані: М. І. Бездушний, А. Ф. Давидовсь�

кий, І. І. Карпомиз, Ю. С. Ленартович, Б. Г. Со�

рока, І. І. Фурів [5].

13 березня 1992 року Волинська обласна рада

прийняла рішення про роз’єднання Володи�

мир�Волинської міської ради на міську і район�

ну ради. Головою Володимир�Волинської ра�

йонної ради обрано І. М. Потапюка, Головою

Володимир�Волинської міської ради обрано

М. А. Гнатюка. Навесні того ж року відбулося

збільшення кількості районів області з 15 до 16,

а відповідно змінилася кількість місцевих рад.

23 квітня 1992 року було утворено Шацький ра�

йон. До його складу увійшли 1 селищна, 8 сіль�

ських рад, які до того входили до Любомльсько�

го району Волинської області. 

У зв’язку із запровадженням інституту дер�

жавних адміністрацій, навесні і влітку 1992 року

на Україні, відповідно й на Волині, відбулася

суттєва реорганізація владних структур. У зв’яз�

ку з тим, що голова Волинської обласної ради

В. І Блаженчук був призначений Представни�

ком Президента України у Волинській області,

5 червня 1992 року сесія вищого представниць�

кого органу Волинської області обирала нового

голову ради. На посаду голови ради було вису�

нуто 4 кандидатури: Б. П. Клімчук, Г. Г. Кожев�

ніков, І. Ф. Корсак (зняв свою кандидатуру),

В. С. Паламарчук. Переміг своїх опонентів і став

головою ради Б. П. Клімчук. 

Чергова кампанія до виборів депутатів місце�

вих органів влади, які відбулися 26 червня 1994 ро�

ку, проходили одночасно з виборами Президен�

та України. Вперше громадяни мали право

прямим волевиявленням обирати голів обла�

сних, міських і районних рад. Вибори відбува�

лися у два тури. У першому турі були обрані

голови більшості зазначених рад. Головою обла�

сної ради народних депутатів став Б. П. Клім�

чук, за якого проголосували 206 836 жителів

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
 2

, 
2

0
0

9

46

* З часом президії рад були скасовані.



Волині. Його опонентами на виборах були

В. М. Заремба та Ю. С. Ленартович, які набрали

відповідно 1157238 1143746 голосів виборців [6].

Завзята боротьба за місце голови ради у Луцьку,

Володимирі�Волинському і Ратно у першому

турі переможця не виявила. 10 липня відбулися

повторні вибори. Головою Володимир�Во�

линської ради було обрано П. Г. Мамедова, Рат�

нівської — В. М. Струка. За результатами вибо�

рів був сформований новий склад обласної та

місцевих рад. Слід зауважити, що у 1994 році

відбулося значне скорочення депутатського

корпусу рад усіх рівнів. Наприклад, обласна

рада порівняно з 1990 роком зменшилася на 70

місць — зі 130 до 60. 

На першій сесії обласної ради, що відбулася

7липня 1994 року, заступником голови обласної

ради було обрано С. В. Шевчука, визначено

склад її виконавчого комітету. Заступниками го�

лови виконкому ради затверджено М. В. Зарем�

бу, М. Т. Косенка, П. В. Онищука, А. Г. Чума�

ченка. Керівником секретаріату обласної ради

став С. М. Ющик. Вибори 1994 року зумовили

нову розкладку політичних сил в області, по�

жвавили громадське життя, дали новий пош�

товх процесам державотворення.

29 березня 1998 року відбулися вибори до

Верховної Ради України. Одночасно із парла�

ментськими проходили вибори депутатів до

обласної, міських та районних рад, а також

міських голів. За результатами виборів міськи�

ми головами стали: у Луцьку — А. Ф. Кривиць�

кий, у Володимирі�Волинському — П. Д. Сага�

нюк, у Ковелі — В. І. Бойко, у Нововолинську —

В. Б. Сапожніков, у Берестечку — Л. А. Сікорсь�

ка, у Горохові — В. О. Собуцький, у Камені�Ка�

ширському — В. П. Каширець, у Любомлі —

П. У. Мохнюк, у Рожищах — А. П. Лігостай,

в Устилузі — Г. М. Гук, у Ківерцях — О. В. Конєв. 

До 429 рад різних рівнів області (сільських —

379, селищних — 22, міських, міст районного

значення — 7, районних — 16, міст обласного

значення — 4 та обласної ради) було обрано

7 774 депутати. У тому числі, до обласної ради —

80 депутатів, з яких за партійною ознакою пред�

ставлені члени АПУ, НДП, СелПУ, УП Спра�

ведливість, НРУ, КПУ, УРП, ДемПУ, партії

об’єднання «Громада» — всього 26 депутатів.

Тобто більшість депутатів — 54 — були на той

час безпартійними [1, с. 71–72]. 

На першій сесії обласної ради у квітні 1998 ро�

ку її головою було обрано В. П. Дмитрука. На

другій сесії було утворено виконавчий апарат

ради, а також президію ради у складі її голови

В. П. Дмитрука, його заступника, В. Н. Струка

і членів: Г. С. Маслай, І. Т. Грудзевича, Л. В. Го�

чачка, В. Й. Бохонюка, А. І. Зимовіна, В. С. Ко�

вальця, В. П. Вірковського, А. А. Турака, М. М. Ба�

щука, Г. І. Головенець. Обласною радою було

створено 11 постійних комісій та тимчасову ко�

місію з питань приватизації.

В березні 2002 року відбулися вибори до

українського парламенту та місцеві органи

влади. До обласної ради було обрано 80 депу�

татів. Більшість з них — 42, були безпартій�

ні. АПУ представляли — 14 депутатів, НДП —

10, Партію промисловців і підприємців та УНР

по 2, ВО «Батьківщина», КПУ, КУН, НРУ, пар�

тії «Демократичний союз», «Жінки за майбут�

нє», «Реформи і порядок», «Трудова Україна»,

СДПУ(о), УРП, мали у вищому представниць�

кому органі краю лише по одному депутату, що

свідчило про слабкість їх електоральної бази.  

Після виборів у всіх регіонах України, вклю�

чаючи Волинь, почалось формування органів

влади та управління. 10 квітня 2002 року депута�

ти нового складу обласної ради таємним голосу�

ванням обрали голову та заступника вищого

представницького органу краю. Головою Во�

линської обласної ради був обраний В. П. Дми�

трук, заступником голови — В. М. Струк. За�

ступником керівника виконавчого апарату

обласної ради, керуючим справами призначе�

ний В. В. Навроцький. Про високий авторитет

цих громадських діячів свідчив той факт, що

вони очолили обласну раду вдруге поспіль. 

У 2006 році відбулися чергові вибори до Вер�

ховної Ради України та місцевих органів влади.

До обласної ради, яка налічувала 80 депутатсь�

ких місць, пройшли представники таких партій:

Блок Юлії Тимошенко — 40 депутатських манда�

тів, Виборчий блок «Наша Україна» — 18, Укра�

їнський народний блок Костенка і Плюща — 6,

Блок Бориса Клімчука «Рідна Волинь» — 5, На�

родний блок Литвина — 4, Партія Регіонів — 4,

Соціалістична партія України — 3 [7]. У квітні

2006 року новим головою Волинської обласної

ради став представник Блоку Юлії Тимошенко

А. П. Грицюк. 

У 2006 році Волинська обласна рада нарахо�

вувала 15 постійних комісій, зокрема: з питань

депутатської діяльності, захисту прав людини,

законності, боротьби із злочинністю; з питань

бюджету, фінансів, цінової політики та викори�

стання майна спільної власності територіальних

громад сіл, селищ, міст області; з питань палив�

но�енергетичного комплексу та енергозбері�

гаючих технологій; з питань здоров’я людини,

охорони материнства та дитинства; з питань ду�

ховності, культури, релігій, засобів масової

інформації, зв’язків з громадськістю; з питань

освіти і науки; з питань екології, раціонального

використання природних ресурсів; з питань про�

мисловості, транспорту і зв’язку; з питань між�

народного співробітництва, зовнішньоекономіч�

них зв’язків та інвестицій; з питань молодіжної
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політики, спорту і туризму; з питань місцевого

самоврядування населення, розвитку терито�

рій, регуляторної політики та соціального

розвитку села; з питань соціального захисту на�

селення, ветеранів, пенсіонерів, трудових ре�

сурсів; з питань архітектури, будівництва,

житлово�комунального господарства; з питань

сільського господарства, продовольства, інве�

стування села та земельних відносин; з питань,

пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС та надзвичайних ситуацій.

Поряд з вже існуючими структурами, у 2006 ро�

ці виникла потреба у створенні тимчасової

контрольної комісії обласної ради з питань при�

ватизації. По суті, депутати обласної ради нама�

галися певним чином взяти під свій контроль

процеси приватизації майна спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міст області,

додержання законодавства України про прива�

тизацію тощо. У відповідності до Положення,

Контрольна комісія є органом влади, який оби�

рається з числа її депутатів. 24 травня 2006 року

комісія у складі 7 осіб була затверджена рішен�

ням обласної ради. В той же день було затвер�

джене Положення про повноваження та органі�

зацію роботи Колегії обласної ради, яка раніше

іменувалася президією. Цей орган створювався

при голові обласної ради для вироблення узго�

джених пропозицій та рекомендацій з основних

питань діяльності обласної ради, координації

роботи постійних комісій. Ця колегія утворю�

ються радою і у своїй діяльності підзвітна раді.

До складу колегії входять за посадою голова

ради, заступник голови ради, голови постійних

комісій, уповноважені представники депутатсь�

ких груп і фракцій.

Висновки. Зниження електоральної активно�

сті під час виборів слід віднести, насамперед, до

втрати довіри населення як до політичних пар�

тій, так і, за окремими винятками, до їх лідерів.

У цілому ж результати виборчих перегонів були

достатньо прогнозовані й відбивали ті тенденції

та процеси, що спостерігалися в останні роки:

падіння привабливості для електорату полюсів

ідеологічного спектру; поступове зіштовхуван�

ня на маргінес політичного процесу лівих пар�

тій; розподіл левової частки голосів виборців

між двома�трьома політичними силами цен�

тристського спрямування. 

Стаття присвячена аналізу процесів форму%
вання місцевих органів влади на Волині. Розгляда%
ються умови проведення і результати виборів до
обласної та міських рад 1990–2006 років, виборча
активність громадян, якісний та кількісний склад
представницьких органів влади в області, їх пар%
тійна належність.

Ключові слова: Волинь, демократія, вибори,

обласна рада, виборча активність, електорат,

міські ради.

The article is devoted of analysation of processes
forming local authorities in Volyn Region. It is exami%
natig the terms of leadthrough and results of elections
to the area and city advices 1990–2006 years, electo%
ral activity of citizens, high%quality and quantitative
composition of representative structure of authorities
and its affiliation.

Key words. Volyn Region, democracy, elections,

oblasna rada, electoral activity, electorate, city

Council.
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Досліджено сучасні тенденції функціонування
та перспективи розвитку партійних організацій
в умовах модернізації політичної системи України.

Ключові слова: партійна організація, партій�

на дисципліна, партійний лідер, внутрішньо�

партійна демократія.

Створення ефективно діючої організаційної

структури виступає необхідною умовою успіш�

ності політичної партії на виборах. Підтримка

критичного рівня організованості партій забез�

печує адаптивність останніх до викликів сучас�

ного політичного життя. Підвищення стабільнос�

ті і функціонування політичних партій в Україні

пов’язане з подоланням олігархічних проявів в їх

діяльності. Зосередження влади в руках лідера,

посилення централізації управління структур�

ними підрозділами, звуження автономії місце�

вих партійних організацій, зменшення можли�

вості рядового члена брати участь в прийнятті

рішень гальмує процес створення моделі демо�

кратичної організації партії. Реалізація консти�

туційної реформи на сучасному етапі політично�

го розвитку української держави, апробація

пропорційної виборчої системи обґрунтовують

необхідність організаційної модернізації полі�

тичних партій.

Політичні партії досліджуються науковцями

в різноманітних аспектах. У той же час пробле�

ми організаційного становлення партій ще не

привернули достатньої уваги. Дослідження

організаційної складової як домінанти у діяль�

ності партій пов’язано з роботами М. Острогорсь�

кого, Р. Міхельса, М. Дюверже, Дж. Сарторі [1].

На сучасному етапі воно продовжилось вивчен�

ням організаційних моделей «всеохватної» пар�

тії О. Кіркхаймером, картельної Р. Кацем та

П. Меіром, електорально�професійної А. Пане�

б’янкою, «оновленої (модернізованої) кадрової

партії» Р. Коолем [2]. Створення універсальних

класифікацій організаційних моделей партій

запропонували Р. Гантер та Л. Даймонд, С. Во�

линець, Дж. Т. Ішіяма [3]. Так, для створення

універсальної класифікації організаційних

моделей партії С. Волинець запропонував вра�

ховувати не тільки кількість членів, рівень орга�

нізації, але й «складність партійної організації

(в тому числі і на різних рівнях), наявність чи

відсутність множини владних центрів, фракційну

чи коаліційну структуру, відношення до інших

організацій, способи розподілу ресурсів, прове�

дення виборчих кампаній [4, с. 145]. Дж.Т. Ішія�

ма, проаналізувавши організаційний розвиток

партій у посткомуністичній політиці, виділив

програмні та клієнтилістські партії [5, с. 153].

Специфіка формування та розвитку партій�

них організацій в Україні обумовила зростання

інтересу вітчизняних дослідників до проблем

партійного будівництва. Організаційний аспект

функціонування партій України вивчається

В. Мейтусом та В. Мейтусом, М. Примушем,

Ю. Шведою, М. Обушним [6]. Однак, дослі�

дження специфіки організаційного становлен�

ня партій України, яке відбувалось нерозривно

від з’ясування сутності партії, її ролі у виборчо�

му процесі, ідеологічного спрямування, вимагає

окремого розгляду функціонування партій як

організацій і актуалізує запропоновану тему. 

Мета статті полягає в аналізі сучасних тен�

денцій та перспектив функціонування партій�

них організацій в Україні на базі емпіричного

аналізу їх статутів та наукового теоретичного

доробку видатних вчених.

Для сучасного етапу організаційного функ�

ціонування партій України характерні наступні

тенденції:

•• посилення ролі лідера у процесі формуван�

ня партійної організації і на цій основі доміну�

вання партій лідерського типу; 

•• контрольованість процесів кадрової ротації

з боку керівництва;

•• зниження участі рядового члена в прийнят�

ті рішень; 

•• звуження автономної сфери місцевих пар�

тійних організацій;

•• посилення жорсткості дисципліни і цен�

тралізації управління партійними підрозділами.

Партійне лідерство відіграє суттєву роль при

виробленні та реалізації організаційних стратегій

політичних партій. Його специфіка полягає

в здатності компенсувати низьку ефективність

організаційних, кадрових та програмно�цільових

ресурсів партії. Так, наприклад, лідер Соціалі�

стичної партії України О. Мороз значно компен�

сує непопулярність її партійного керівництва.

Показовим підтвердженням цієї тези є організа�

ційний розвиток Прогресивної Соціалістичної
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партії України. Існування популярного і впливо�

вого лідера значно підвищує шанси будь�якої

партії на електоральний успіх серед потенційних

виборців. Його особистісні характеристики дуже

часто відіграють на виборах вирішальну роль

порівняно з виборчою програмою партії і тими

фінансовими витратами, що вкладаються у пере�

двиборчу агітацію. 

Але іноді і наявність такого лідера, і достат�

ньо успішна ідеологія не можуть забезпечити

успішність та результативність партії. Яскравим

прикладом є стратегія Соціал�демократичної

партії України (об’єднаної). По�перше, партія

свого часу мала впливового лідера В. Медведчу�

ка, до її лав було залучено значну кількість відо�

мих політичних фігур. По�друге, було обрано

найефективнішу та найдієвішу ідеологію на

Заході — соціал�демократичну. По�третє, партія

характеризувалась наявністю високопрофесій�

ної групи партійних лідерів, відносно розгалу�

женої і діючої партійної структури, впливової

партійної фракції в парламенті 1998 року. Все це

давало підстави для СДПУ(о) утвердитися

впливовим суб’єктом у партійно�політичному

спектрі, про що свідчить також аналіз участі

партії у виборах народних депутатів 1998 року

[7, с. 18�19]. Але, зосередившись на просуванні

ідей соціал�демократії на партійних форумах

і у внутрішньопартійному середовищі, партія не

змогла популяризувати ідеологію у широкому

загалі. Втрата адміністративного впливу В. Мед�

ведчука призвела до зменшення популярності

партійного проекту і, власне, переходу СДПУ(о)

з найпотужніших дочисла другорядних партій.

Роль лідера посилюється в кризові моменти

розвитку політичної партії: виборчий період,

внутрішньопартійні конфлікти, трансформація

організаційної моделі. З одного боку, партійне

лідерство характеризується схильністю керівни�

ків партії зосереджувати владу в своїх руках,

приймати одноосібно рішення, обмежувати

участь рядових членів партії у виробленні пар�

тійної політики. З іншого, цей механізм слугує

своєрідною гарантією досягнення згоди цен�

трального керівництва та низових партійних

структур, не зважаючи на потенційні протиріч�

чя. Посилення ролі партійного керівництва,

контрольованість процесів кадрової ротації

пояснюється відсутністю ініціативи з боку ря�

дових членів, прагненням партійної еліти збе�

регти єдність [8, с. 109]. 

Вироблення та реалізація партійної політики

в Україні відбувається практично без впливу

рядових громадян. Формалізація їх участі у про�

цесі прийняття рішень обумовлена розбіжностя�

ми між змістом прав, обов’язків рядового члена

та реалізацією їх на практиці. Наприклад, застосу�

вання права на вільне висловлювання думки чле�

ном партії розглядається у двох аспектах. З одно�

го боку, рядові члени отримують право відстою�

вати точку зору до ухвалення рішень більшістю,

а після зобов’язані виконувати його. З другого,

вони можуть не виконувати рішення партійного

керівництва, у разі якщо ці рішення протирічать

його переконанням [9, 369]. Але в обох випадках

дисципліна в партії зобов’язує виконувати роз�

порядження чи постанови керівних органів,

засновані на рішеннях, прийнятих більшістю.

Свідченням укріплення засад внутрішньопартій�

ної демократії діяльності партій України є закрі�

плені в статутах наступні права: ініціативи від�

кликання однопартійців зі складу керівних

органів (Всеукраїнська партія миру і єдності,

Комуністична партія трудящих, Комуністична

партія України (оновлена)), обрання первинної

організації, в якій бажає працювати або перехід

за власним бажанням в іншу (Демократична пар�

тія України, Партія зелених України). 

В умовах низького рівня культури внутріш�

ньопартійних відносин розуміння демократії

крізь призму вседозволеності, механічне роз�

ширення прав члена партії на практиці може

призвести до безконтрольності та безвідпові�

дальності рядових членів. Тому встановлення

балансу авторитарних та демократичних тен�

денцій розвитку партійних організацій не може

бути забезпечене через автоматичне розширен�

ня прав рядових членів, обмеження функцій

керівництва. Для реалізації завдань демократи�

зації організаційних моделей партій в Україні

необхідна воля і керівників, і рядових членів

неухильно виконувати статутні приписи. 

Особливого значення на сучасному етапі

партійного життя набуває принцип жорсткої

партійної і фракційної дисципліни. Її важливим

моментом є положення про виключення з пар�

тії внаслідок переходу народного депутата Укра�

їни — члена партії — в іншу фракцію у Верховні

Раді України. Воно передбачає, що у разі при�

пинення членства в партії або виходу (виклю�

чення) партійця з фракції, керівні органи мо�

жуть звернутися з поданням про припинення

ним депутатських повноважень [10, с. 121]. До

речі, такі положення були зафіксовані в статутах

ще задовго до прийняття Закону України «Про

внесення змін до Конституції України», який на

законодавчому рівні закріпив наслідки виходу

з партійної фракції для парламентаря. Але на

практиці ця процедура майже не здійснювалась.

З одного боку, таку незалежність парламентаря

можна пояснити сприйняттям інституту партії

як допоміжного засобу досягнення влади. З дру�

гого, саме волі партійного керівництва не

вистачало для застосування цієї процедури. 

Статус автономії місцевих партійних органі�

зацій України як базових одиниць здійснення
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внутрішньопартійної демократії розглядається

в статутах в двох аспектах: ступеня свободи та

міри підконтрольності. Місцеві партійні органі�

зації вільні у визначенні часу скликання, дати,

місця проведення, регламенту, попереднього

порядку денного проведення зборів (конферен�

ції). Про їх проведення попереджають за один

місяць, як виняток, за два тижні [11, 127]. Міс�

цеві організації самостійно здійснюють прийом

членів та їх виключення. Право участі у виро�

бленні партійної політики органів вищого рівня

реалізується за допомогою ініціювання розгля�

ду назрілих проблем в своїй діяльності перед

вищими органами (ВО «Батьківщина»), ство�

рення внутрішньопартійних фракцій (Партія

Зелених України), відкликання депутатів місце�

вих рад, що не виправдали довіри партії, прове�

дення громадських слухань, зборів громадян та

інших форм участі громадян в управлінні

публічними справами (Партія підприємців та

промисловців України). Рішення керівного

органу можуть бути оскаржені членами партії

або її територіальними організаціями до Кон�

трольної Ревізійної комісії. Регіональні органі�

зації можуть ініціювати позачерговий з’їзд.

Обласні організації можуть безпосередньо реко�

мендувати не менше як по одному представни�

ку до складу центрального координаційного

органу [12, с. 838].

Підконтрольність місцевих організацій реа�

лізується через ряд наступних положень. Місцеві

організації звітують про роботу перед організа�

ціями вищого рівня. Рішення останніх є обо�

в’язковим для виконання. Вони повинні пого�

джувати списки кандидатів у депутати з вищим

керівництвом партії, що, на нашу думку, звужує

їх сферу автономності, створює умови для мані�

пуляцій списками. Згідно статутів партій Украї�

ни місцеві та територіальні партійні організації

можуть бути ліквідовані у разі недотримання

програми та статуту. Але сам статут не дає чітко�

го визначення позицій, згідно з якими може

бути застосована така процедура. Тобто фактич�

но організацію можна ліквідувати за невико�

нання рішень керівних органів. А демократич�

ний момент їх діяльності полягає в тому, що

керівництво місцевої партійної організації

може оскаржити прийняте рішення щодо її лік�

відації. Але у випадку внутрішньопартійних

конфліктів, які підривають авторитет партії,

вносять дисбаланс у її функціонування, така

міра є виправданою.

Проведене дослідження дозволяє зробити на�

ступні висновки. На шляху організаційної

модернізації партій першочерговим завданням

виступає вдосконалення механізму формування

партійних відносин із залученням низових орга�

нізацій для вироблення основних засад внутріш�

ньопартійної політики. Формування позитивно

дисциплінованих, згуртованих та дієздатних

партійних організацій підвищить ступінь раціо�

нальності та керованості політичної системи

в цілому. Для подолання суперечностей генераль�

ної лінії «керівництво — члени» повинна бути

продумана чітка концепція розподілу обов’язків

керівних органів та участі рядових функціонерів

у справах повсякденного партійного життя.

Необхідно формувати функціональну взаємодію

керівництва та рядових членів. Децентралізація

прийняття рішень дозволить звільнити місцеву

ініціативу, забезпечити високий ступінь автоно�

мії місцевих партійних організацій, формулюю�

чи їх організаційну ідентичність.

Неодмінною умовою демократичності будь�

якої партії повинні стати практика партійних

плебісцитів з питань затвердження рішень пар�

тійних з’їздів, наприклад, щодо об’єднання з

іншими партіями, забезпечення колегіальності

при прийнятті рішень та персональної відпові�

дальності членів партії за їх виконання, виклю�

чення можливості дублювання функцій партій�

ними органами різних рівнів, забезпечення

жорсткого контролю виборних органів партії за

діяльністю її апарату.

Исследованы современные тенденции функцио%
нирования и перспективы развития партийных
организаций в условиях модернизации политиче%
ской системы Украины.

Ключевые слова: партийная организация,

партийная дисциплина, партийный лидер, вну�

трипартийная демократия.

Modern tendencies in activity and development of
party organizations in conditions of political system
modernization of Ukraine are explored. 

Key words: party organization, party democracy,

party discipline, party leader, democracy inside party.

ЛІТЕРАТУРА

1. Острогорский М. Я. Демократия и политические

партии. — М.: РОССПЭН, 1997. — 639 с.

2. Михельс Р. Демократия и железный закон олигархии

/ Социология политической партии в условиях демокра�

тии // Диалог. — 1991. — № 3. — С. 42–45.

3. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц.

Изд. 3�е. — М.: Академический проект; Королев, Парадиг�

ма. — 2005. — 544 c.

4. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія:

дослідження структур, мотивів і результатів: пер. з 2 вид. —

К.: Артек, 2001. — 211 с.

5. Mair P. Party Organizations: From Civil Society to the

State in How Parties Organize: Change and Adaptation in Party

Organization in Western Democracies. Ed. R. Katz and P. Mair. —

London, 1994. — P. 1–22.

6. Panebianko A. Political Parties: Organization and Power. —

Cambridge: Cambridge University, 1988.; Kirchheimer O. The

Catch�All�Party // The West European Party System. Edited by

P.Mair. — Oxford: Oxford University Press, 1993.

51

Р
о

зд
іл

 ІІ
І «

П
О

Л
ІТ

И
Ч

Н
І І

Н
С

Т
И

Т
У

Т
И

 І 
П

Р
О

Ц
Е

С
И

»



7. Koole R. Vulnerability of the Modern Cadre Party in the

Netherlands / How Parties Organize: Change and Adaption in

Party Organization in Western Democracies. — London, 1994.

8. Гантер Р., Даймонд Л. Виды политических партий:

новая типология (реферат) / Политическая наука. Вып. 1.

Политические партии и партийные системы в современ�

ном мире. — М.: РАН, 2006. — С. 54–60.

9. Wolinetz S. B. Beyond the Catch�All Party: Approaches

to the study of parties and party organization in contemporary

democracies // Political parties: Old concept and new challen�

ges / Ed. By Gunter R., Ramon�Montero., Linz J. — Oxford:

Oxford univ., 2002. — P. 136�165.

10. Ишияма Дж.Т. Партии — приемницы коммуни�

стических и организационное развитие партий в постком�

мунистической политике // Полис. — 1999. — № 4. —

С. 148–167.

11. Wolinetz S. B. Beyond the Catch�All Party: Approaches

to the study of parties and party organization in contemporary

democracies // Political parties: Old concept and new challen�

ges / Ed. By Gunter R., Ramon�Montero., Linz J. — Oxford:

Oxford univ., 2002. — P. 136–165.

12. Ишияма Дж. Т. Партии — приемницы коммунисти�

ческих и организационное развитие партий в посткомму�

нистической политике // Полис. — 1999. — № 4. —

С. 148–167.

13. Мейтус В. В. Политическая партия: стратегия и

управление / В. Мейтус, В. Мейтус. — К.: Эльга, Ника�

Центр, 2004. — 404 с.

14. Примуш М. Політичні партії: історія і теорія: навч.

посібник. — К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. —

416 с.

15. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій і партійних

систем: навч. посібник. — Львів: Тріада плюс, 2004. — 528 с.

16. Обушний М. І. Партійна самобутність — осердя єд�

ності національно�демократичних сил України // Політо�

логічний вісник. — 2002. — Вип. 11. — С. 109–114.

17. Політичні партії — провідний чинник розвитку

політичної системи в Україні. — К.: НІСД, 2004. — 67 с.

18. Острогорский М. Я. Демократия и политические

партии. — М.: РОССПЭН, 1997. — 639 с.

19. Статут партії «Всеукраїнський патріотичний союз» /

Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю.Шайгородсь�

кий. — К.: Український центр політичного менеджменту,

2005. — Т. 2. — С. 595–615.

20. Статут Слов’янської партії України / Політичні

партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю.Шайгородський. — К.:

Український центр політичного менеджменту, 2005. — Т. 3. —

С. 368–374.

21. Статут Всеукраїнської політичної партії «Братство» /

Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю.Шайгородсь�

кий. — К.: Український центр політичного менеджменту,

2005. — Т. 1. — С. 122–131.

22. Статут партії «За права людини» / Політичні партії

України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. — К.: Укра�

їнський центр політичного менеджменту, 2005. — Т. 1. —

С. 835–845

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
 2

, 
2

0
0

9

52



Стаття розглядає проблему відповідності кри%
терію, щодо призначення суддів. Запропановано
критерієм добору на суддівські посади визнати
критерій моральності як імперативну вимогу, що
є першоосновою для обрання суддів Міжнародного
та Європейського Суду.

Ключові слова: критерій моральності, імпе�

ративна вимога, імперативна норма, особа ви�

соких моральних якостей, правова норма. 

Україна робить дієві кроки по шляху до всту�

пу в Європейський Союз. Одним із таких кроків

є прийняття та ратифікація Конвенції про за�

хист прав і основних свобод людини. Це пер�

ший міжнародний договір, спрямований на

імплементацію Загальної декларації прав люди�

ни 1948 року. 

Ця Європейська Конвенція про захист прав

людини і основоположних свобод зі змінами,

внесеними Протоколом N 11 — є основополож�

ним європейським договором, що має вищу

політичну, моральну та юридичну силу. Конвен�

ція була прийнята радою Європи 4 листопада

1950 року і набрала юридичної сили 3 вересня

1953 року після її ратифікації вісьмома держава�

ми. Верховна Рада України ратифікувала Євро�

пейську конвенцію у вересні 1997 року і з цього

часу вона набрала чинності на території нашої

держави і є обов’язковою для виконання всіма

органами державної влади [1].

В зв’язку з цим Верховною Радою України

був прийнятий Закон України «Про виконання

рішень й застосування практики Європейсько�

го суду по правам людини» від 23 лютого 2006 ро�

ку, що стало підтвердженням серйозного наміру

України впроваджувати європейські міжнародні

стандарти щодо дотримання прав та основопо�

ложних свобод людини. Цей Закон регулює від�

носини, що виникають у зв’язку з обов’язком

держави виконувати рішення Європейського

суду з прав людини у справах проти України;

з необхідністю усунення причин порушення

Україною Конвенції про захист прав людини

і основоположних свобод і протоколів до неї;

з впровадженням в українське судочинство та

адміністративну практику європейських стан�

дартів прав людини; зі створенням передумов

для зменшення числа заяв до Європейського

суду з прав людини проти України [2].

Імплементація європейського права в націо�

нальну правову систему є, безумовно, нагальною.

Імплементація (від лат. implere — досягати, вико�

нувати, здійснювати) — це організаційно�право�

ва діяльність держав з метою реалізації своїх

міжнародно�правових зобов’язань. Визнаючи

примат міжнародного права, Україна визнає за

Європейською конвенцією первинність, порів�

няно з національним законодавством. Отже,

матеріальна норма міжнародного права повинна

обов’язково бути матеріалізованою, тобто втіле�

ною, реалізованою в сучасну життєву дійсність.

В зв’язку з цим, на нашу думку, є ще одне

завдання, яке слід виконати Україні з метою

наповнюваності та відповідності європейським

та міжнародним стандартам. Це завданн — вті�

лення критерію моральності щодо обрання або

призначення суддів. Порівнюючи міжнародні,

європейські та національні норми, відзначимо

різні критерії та вимоги щодо обрання на поса�

ду суддів в міжнародному, європейському та

національному праві.

В Європейській Конвенції про захист прав

і основоположних свобод людини зазначені

критерії та вимоги до кандидата на посаду судді

Європейського суду. Відповідно до пункту 1 стат�

ті 21 посадовими критеріями є наступні: «Судді

повинні мати високі моральні якості, а також
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мати кваліфікацію, необхідну для призначення

на високу суддівську посаду, чи бути юристами

з визнаним рівнем компетентності».

У Статуті Міжнародного Суду ООН зазначе�

но, що Міжнародний Суд є головним судовим

органом Об’єднаних Націй, створюється і діє

у відповідності до свого Статуту. У главі 1 «Орга�

нізація Суду» зазначені вимоги та критерій до

судді Міжнародного Суду. Відповідно до части�

ни 1 статті 2 обов’язковим є наступне: «Суд

складається з колегії незалежних суддів, обра�

них незалежно від їх громадянства, з числа осіб
високих моральних якостей, які задовольняють

вимоги, що пред’являються в їх країнах для

призначення на вищі судові посади, або вони

є юристами з визнаним авторитетом в галузі

міжнародного права» [3].

Відзначимо поєднання критеріїв до кандида�

та на посаду суддів Міжнародного суду ООН та

Європейського Суду — це вимога мати високі
моральні якості і бути особою високих моральних
якостей. Отже, це імперативна вимога, тобто

обов’язкова, як для суддів, так і для держав, які

пропонують кандидатури для обрання на поса�

ду судді.

Стаття «Україна обирає собі суддю» в газеті

«Дзеркало тижня» від 8 грудня 2007 року пропо�

нує тему для роздумів над цією проблемою.

Кількість рішень Європейського Суду з прав

людини (ЄСПЛ), за якими Україна повинна

відшкодувати зі свого Державного Бюджету

суму від 1 до 625 тис євро, тільки починає зрос�

тати [4]. Тому розуміючи, що від того, хто обій�

матиме посаду судді, хто представлятиме Украї�

ну у найближчі шість років в цьому суді багато

в чому залежатиме доля справ проти України,

які розглядатимуться Європейським судом. 

З 1997 року Україну в Європейському Суді

представляв Володимир Буткевич, повноважен�

ня якого закінчилися у листопаді 2007 року.

Вибори судді від України відбувалися під час сесії

ПАРЄ у січні 2008 року і як стало відомо з сайту

Європейського Суду, знову від України суддя не

був обраний [5]. Суддя від України Володимир

Буткевич пішов, не дочекавшись свого наступ�

ника. Нарешті Україна визначилася з суддею

Європейського суду (хоча поки що тимчасово).

Обов’язки судді виконуватиме Станіслав Шев�

чук [6]. У січні 2009 року він склав присягу, після

чого активізував розгляд Європейським судом

з прав людини заяв від українських громадян.

Оскільки розгляд заяв без участі судді від кра�

їни неможливий, правило 29 Регламенту Суду

передбачає призначення судді аd hoc (для роз�

гляду кожної окремої справи або для виконання

обов’язків упродовж певного часу). Зазначимо,

що Україна посідає четверте місце за кількістю

звернень до цієї установи і тому Україна обрала

другий варіант, а суддею ad hoc став Станіслав

Шевчук, один із претендентів на пост судді

Європейського суду з прав людини від України. 

Відповідно до Регламенту Суду суддя ad hoc

повинен мати належну кваліфікацію, згідно

з пунктом 1 статті 21 Конвенції.

Процедура добору кандидатів проводилася,

відповідно до указу Президента України «Пи�

тання добору кандидатур для обрання на посаду

судді Європейського суду з прав людини від

України» № 869 / 2007 від 14 вересня 2007 року [7].

Конкурс проводиться відповідно до Порядку

проведення конкурсу з добору кандидатів для

обрання суддею Європейського суду з прав

людини від України, затвердженого Указом

Президента України від 1 листопада 2007 року

№ 1043. Відповідно до нього, кандидатом на по�

саду судді Європейського суду з прав людини

може бути громадянин України, який:
•• має повну вищу юридичну освіту та стаж

роботи у галузі права, в тому числі на посаді

судді, або досвід наукової чи викладацької

діяльності у цій сфері не менш як десять років,

або досвід діяльності у сфері захисту прав люди�

ни і основоположних свобод;
•• має ґрунтовні знання положень Конвенції

про захист прав людини і основоположних сво�

бод, протоколів до неї та практики Європейсь�

кого суду з прав людини;
•• вільно володіє однією з офіційних мов Ради

Європи (англійською або французькою).

Отже, переконуємось в тому, що серед вимог

до кандидатів для обрання суддею Європейсь�

кого суду з прав людини від України, відсутній

основоположний критерій «мати високі моральні
якості».

Далі розглянемо українське законодавство

щодо зазначеної проблеми.

У Законі України «Про статус суддів» глава

друга присвячена обранню суддів для здійснен�

ня правосуддя [8]. Зокрема стаття 7 встановлює

право на зайняття судової посади. 

1. На посаду судді може бути рекомендований

кваліфікаційною комісією суддів громадянин

України, не молодший двадцяти п’яти років,

який має вищу юридичну освіту і стаж роботи

в галузі права не менш як три роки, проживає

в Україні не менш як десять років та володіє дер�

жавною мовою. (Частина перша статті 7 в редак�

ції Закону N 2534�III (2534–14) від 21.06.2001)

2. Суддею апеляційного суду, якщо інше не

передбачене законом, може бути громадянин

України, який досяг на день обрання 30 років,

має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі

права не менш як п’ять років, в тому числі не

менш як три роки на посаді судді. (Частина

друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 2534�III (2534�14) від 21.06.2001)

3. Суддею вищого спеціалізованого суду може

бути громадянин України, не молодший тридця�
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ти років, який має вищу юридичну освіту, стаж

роботи у галузі права не менш як сім років, в тому

числі не менш як п’ять років на посаді судді.

(Статтю 7 доповнено частиною третьою згідно із

Законом N 2534�III (2534�14) від 21.06.2001)

4. Суддею Верховного Суду України може

бути громадянин України, який досяг на день

обрання 35 років, має вищу юридичну освіту,

стаж роботи у галузі права не менш як десять

років, в тому числі не менш як п’ять років на

посаді судді. (Частина четверта статті 7 із зміна�

ми, внесеними згідно із Законом N 2534�III

(2534–14) від 21.06.2001)

5. Необхідною умовою для зайняття посади

судді будь�якого суду, вказаного у частині 1 цієї

статті, є складання кваліфікаційного екзамену.

Звернемось до Закону України «Про Консти�

туційний Суд України» зокрема до глави 3 «Суд�

ді Конституційного Суду України». В стаття 16

визначені вимоги до судді Конституційного

Суду України [9]. 

«Суддею Конституційного Суду України

може бути громадянин України, який на день

призначення досяг сорока років, має вищу юри�

дичну освіту, стаж практичної, наукової або

педагогічної роботи за фахом не менше десяти

років, володіє державною мовою і проживає

в Україні протягом останніх двадцяти років».

Ще раз переконуємось у тому, що немає жод�

ного слова про моральний імператив щодо

особи судді. Очевидним стає той факт, що до

суддів національного правосуддя такої імпера�

тивної вимоги, як мати високі моральні якості

та бути особою високих моральних якостей,

законодавець не ставив. Є підстава припустити,

що правосуддя, яке є синонімом справедливо�

сті, може бути несправедливим? Отже, суддя

беручі «подяку» за неправові рішення, вочевидь

не порушує українське законодавство, адже

імперативна норма бути особою високих мо�

ральних якостей відсутня у національному зако�

нодавстві? І тому прикрими є непоодинокі

факти щодо суддів�хабарників, кількість яких

зростає з кожним роком, починаючи з року не�

залежності і суверенності України. На нашу

думку, справедливість рішень суддів залежить

не від певного рівня їх матеріального статку,

а від відсутності внутрішньої культури, дотри�

мання професійної етики, розуміння цінності

життя, духовного сумління та відсутності про�

сто совісті. Законодавчо закріплений статус суд�

дів підвищив їх не тільки в очах суспільства, як

осіб призначених для здійснення правосуддя,

але, на превеликий жаль, надав їм величі в їх

особистих думках, аж до переконання безкар�

ності. Замість людей, що належно виконують

свої посадові функції, ми побачили суддів, які,

одягнувши мантії, відірвалися від землі,зали�

шивши там честь і совість і «злетіли» на суддів�

ський Олімп, забувши, що вони є простими зем�

ними істотами і буде час повернення на землю. 

За матеріалами СБУ, за перший квартал

2009 року щодо суддів були порушенні 24 кри�

мінальні справи. Глава СБУ Валентин Наливай�

ченко підкреслив, що переважна більшість цих

кримінальних справ порушено за ознаками

хабарництва суддів за заздалегідь неправомірні

рішення. Крім того, глава СБУ додав, що по від�

ношенню до суддів складенні 59 адміністратив�

них протоколів про дії, зв’язані з корупцією.

Для довідки глава СБУ вказав, що в 2006 році по

відношенню до суддів було порушено 29 кримі�

нальних справ, у 2007 році — 43, в 2008 році —

52 [10]. Отже, статистичні дані свідчать про тен�

денцію до збільшення фактів хабарництва та

корумпованості суддівського апарату. 

У зв’язку з цим під час парламентських слу�

хань про стан правосуддя, що відбулися 18 берез�

ня 2009 року, голова Верховного Суду України

Василь Онопенко слушно зауважив, що «слід

удосконалити механізм добору суддівських

кадрів та порядок притягнення їх до відповідаль�

ності» [11]. Судді повинні бути людьми з бездо�

ганною репутацією. Така репутація для майбут�

нього судді — чи не найбільше його надбання,

про чистоту якого потрібно піклуватися впро�

довж усієї майбутньої суддівської діяльності [12].

Постає питання: Що може стати мірилом

моральності людини, тією «лінійкою»? Вважа�

ємо, слід звернутися до світової та української

правової і філософської спадщини, зокрема до

праць М. К. Ренненкамфа, проф. Гіжитського,

М. І. Палієнка, Ф. В. Тарановського, Г. В. Ф. Ге�

геля, І. Канта та інших видатних мислителів ми�

нулого і сучасності, і знайти відповідь.

Звернемось до світової та української право�

вої і філософської спадщини.

Ренненкамф Микола Карлович — відомий

юрист II половини ХIХ ст., очолював кафедру

енциклопедії права університету св. Володими�

ра, а з 1883 по 1890 рр. був ректором названого

університету. Серед правової творчої спадщини

знаходимо, що «почуття правди і процес мислення

складають явно суб’єктивний момент в утворен�

ні права; так би мовити особистий, суб’єктивний

погляд, тобто моральне переконання».[13]

Професор Гіжитський в роботі «Основи мо�

ралі» визначає різницю між моральною люди�

ною і аморальною. 

Ця різниця, на думку науковця, полягає в тому,

що «у моральної людини поняття обов’язку, спра�

ведливого, доброго, благородного, великого ви�

кликають сильні приємні почуття при думці про

дії, що відповідають їм, і навпаки, почуття хворо�

бливі виникають при думці про протилежні дії,

а в аморальної людини поняття обов’язку, спра�

ведливості не викликає ніяких почуттів, або

ж вони є настільки незначними, що їх вплив не
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може викликати серйозного опору почуттям

іншого роду» [14]. Як право, так і моральний за�

кон не входять в протиріччя, за своєю ідеєю, одне

одному, тому що «моральний закон вимагає поси�

лення правових вимог, а право краще всього

виконується з морального почуття» [14].

Тарановський Федір Васильович (1875–1936)

підводить нас до думки, що необхідно завжди

мати на увазі раціональний характер природно�

го права, а ідея природного права є необхідним

доповненням позитивної науки.

Природне право як явище суспільної науки

підлягає причинному вивченню і поясненню.

А в суспільному житті немає статичності, змі�

нюються конкретні явища, обумовлені причина�

ми зв’язку і, більш того, виробляються абстрактні

моральні цінності, які стають міцним і незмін�

ним надбанням культури.

Тарановський Ф. В. показує це на прикладі

однієї моральної цінності — індивідуальної волі.
Вчений пише, що «індивідуальна свобода,

породжена відомими конкретними умовами

і причинами, стає незалежно від них визначною

моральною цінністю», перетворюючи її на мету

подальшого розвитку. Такі моральні цінності

служать джерелом ідеї справедливості, яка ви�

значає природне право.[15]

Палієнко Микола Іванович (1869–1937),

академік Всеукраїнської академії з 1930 р., на�

уковий інтерес вченого — у галузі теорії держа�

ви і права. Теоретико�правові погляди вченого

викладені у науковій праці «Предмет і завдання

енциклопедії права та ідея права». 

Справедливість, на думку вченого, це пра�

вильна оцінка чогось згідного з відомим міри�

лом, принципом належного. Віддавання кожно�

му належного на основі і в силу цього мірила.

Цим належним у співжитті людей є правові

і моральні начала. Отже, під поняттям «належне»

Палієнко М. І. має на увазі «право» і «мораль�

ність». Ми поділяємо думку Палієнка М. І. і в то�

му, що право, як і мораль, нематеріальні, невиди�

мі, невідчутні на дотик, але відчутні внутрішнім

переконанням. З поняттям права ототожнюється

уява про щось належне, справедливе. Джерелом

моральних норм, на думку науковця, є внутріш�

ній авторитет людського сумління [16]. Узагаль�

нюючи погляди та переконання академіка Палі�

єнка М. І. приходимо до наступних висновків:

1. Чим довершенішим буде право, чим біль�

ше буде розвинутим почуття законності у лю�

дей, тим менше буде необхідність у примушенні;

2. Завданням права є установлення миру

і порядку між людьми і сприяння найбільш дос�

коналому розвитку їх добробуту тут, на землі; 

3. Право є відображенням людського в кож�

ну мить його розвитку, посильне примирення,

компроміс людських прагнень, інтересів.

4. Чим вища культура і моральний розвиток

суспільства, тим довершенішими будуть норми

права.

Особистий світ людини, за Г. В. Ф. Гегелем —

це мораль людини. Вона є як вища ідея, що всім

володіє, у якій гармонійно поєднуються і зов�

нішні права людини, і розрізнені прагнення

одиничних осіб і вимоги держави. Мораль, зв’я%
зана з ідеєю права, виступає як єдина пануюча
ідея, і окремій людині залишається тільки довір�

ливо віддаватися її вимогам і без спротиву йти

до керованої нею мети [17].

Наше авторське бачення моралі полягає у на�

ступному. Мораль розглядаємо як усвідомлену,

тобто засновану на знаннях, досвіді та звичаях,

форму свідомості, зміст якої формує відчуття пра�

гнення до належного, що формується з внутріш�

нього спонукання, з розуміння цінностей життя:

любові, добра, миру, захисту, збереження та про�

довження життя і людського роду. Під мораллю

розуміємо сукупність норм, а під моральністю —

ступінь їх дотримання особою, рівень запрова�

дження моральних принципів у праві. 

Виходячи із наведених вище різноманітних

визначень моралі, на наш погляд, правомірно

виокремити наступні ознаки цього явища, що

вказує на її самостійний характер та значення.

Таким чином, мораль:

— це форма людської свідомості, що визна�

чає її рівень, який заснований на знаннях,

сформованих еволюційно, з врахуванням жит�

тєвого досвіду;

— це категорія, що може бути усвідомлена

людьми, поняття, що формується, та змінюється

в залежності від рівня духовного, економічного,

матеріального, технічного, культурного (духов�

ного) суспільства, групи людей чи індивіда;

— це внутрішнє спонукання людини, яке

націлене на досягнення належного, абсолютних

цінностей, розумності, істинності;

— це людське уявлення про належне, крите�

рієм якого є добро і зло, чесність, порядність,

справедливість, правда, кривда;

— це вияв загальнолюдської ідеології, напра�

вленої на захист свого роду, родини, сім’ї з ме�

тою збереження та продовження людського

життя, як правило, у стабільному мирному спі�

віснуванні;

— це той «стрижень», що об’єднує людей,

визначає і впливає на їх психічні, емоційні,

духовні відносини, які, можна стверджувати,

визначають нас як людську істоту;

— це соціальний регулятор, вплив якого по�

ширюється майже на всі сфери суспільної взає�

модії людей;

— це внутрішнє переконання, що формуєть�

ся у свідомості людини під впливом виховання,

освіти, оточуючого соціального середовища
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у вигляді норм, принципів, поглядів, оцінок

взаємовідносин з іншими людьми та їх об’єд�

наннями.

Як моральні, так і правові погляди і принципи

людей визначають подальший розвиток суспіль�

них явищ, тому що вони мають відношення до

найчутливіших сторін життя людства. Діяльність

міжнародних організацій (ООН, Ради Європи

та ін.) свідчить, що значна частина людської

спільноти прагне виробити єдині, уніфіковані

правила з метою узгодженої поведінки для життя

в безпечному світі і тому Україні слід зважати на

міжнародну практику і гармонізувати внутрішнє

законодавство. Можливо, у зв’язку з цим 3 лис�

топада 2007 р. у Верховній Раді України здійсне�

но перереєстрацію законопроектів про внесення

змін до законів України «Про судоустрій Украї�

ни» та «Про статус суддів» (реєстр. № 0916 та

№ 0917), прийнятих у першому читанні.

І тому, посилаючись на вище викладене та

комплексне реформування судово�правової

системи, пропонуємо внести зміни в національ�

не законодавство шляхом доопрацюванням до

другого читання і викласти норму в проектах

законів про внесення змін до Закону України

«Про судоустрій України» (реєстр. № 0916) та

«Про статус суддів» (реєстр. № 0917) з урахуван�
ням критерію моральності як імперативної
вимоги при обранні чи призначенні на посаду судді,
і ця вимога, на нашу думку, повинна стати імпе�

ративною нормою. 

Викласти статтю 16 Закону України «Про Кон�

ституційний Суд України» в наступній редакції:

«Суддею Конституційного Суду України

може бути громадянин України, який є особою
високих моральних якостей, на день призначен�

ня досяг сорока років, має вищу юридичну осві�

ту, стаж практичної, наукової або педагогічної

роботи за фахом не менше десяти років, володіє

державною мовою і проживає в Україні протя�

гом останніх двадцяти років».

Погоджуємося з думкою, що судово�правову

реформу не повинні здійснювати тільки судді,

бо це навіть небезпечно [18], отже реформуван�

ня судово�правовової системи слід здійснювати

всім суспільством, з обов’язкомим залученням

науковців.

В статье рассматривается проблема соот%
ветствия критерию относительно назначения
судей. Предлагается указанным критерием под%
бора на судейские должности определить крите%
рий моральности, как императивное требование,
которое является первоосновой для обрания судей
Международного и Европейского суда.

Ключевые слова: критерий моральности,

императивное требование, личность высоких

моральных качеств, правовая норм.

The article is associated with the corresponding cri%
terion problem. It refers to judges’ appointment. It is
proposed to recognize moral criterion as imperative
claim and it’s the elements for International and Euro%
pean Court judges’ election.

Key words: moral criterion, imperative claim,

imperative norm, a high moral quality person, legal

standard.
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Автор досліджує основоположні принципи та
риси мажоритарної та пропорційної виборчих
систем. На основі дослідження надаються реко%
мендації щодо удосконалення чинної виборчої
системи України.

Ключові слова: вибори, мажоритарна вибор�

ча система, пропорційна виборча система.

Попри кризові явища в суспільстві загалом та

політичній сфері зокрема, в Україні все частіше

та виразніше звучать думки щодо проведення

дострокових виборів до Верховної Ради України

(в т. ч. одночасно із черговими виборами Пре�

зидента). Але й тут озвучуються тези про те,

що, окрім самої зміни складу народних депута�

тів необхідно змінити виборче законодавство

в Україні. Представники різних політичних

партій та блоків, а також науковці пропонують,

по суті, протилежні варіанти вирішення задачі.

Для повноцінного забезпечення представниц�

тва населення у законодавчому органі держави

існує випробувана століттями мажоритарна

система, а для більш�менш чіткого структуру�

вання політичних партій у парламенті, а відтак

і його більш ефективної роботи, є пропорційна

система [1]. Але основною проблемою, що існує

на сьогодні, є те, що обидві ці системи викори�

стовувалися свого часу в незалежній України

(нагадаємо, що за мажоритарною системою

депутатів Верховної Ради обирали у 1994 році,

а за пропорційною — у 2006 та 2007 роках) і оби�

дві мали свої недоліки. Нашим завданням є ана�

ліз основоположних рис мажоритарної та про�

порційної виборчих систем з метою отримання

відповіді на питання, яка ж з двох систем є більш

ефективною в сучасній Україні.

Ми свідомо не беремо до уваги застосування

змішаної виборчої системи, оскільки вона є по�

єднанням саме мажоритарної та пропорційної

системи, а, отже, має «успадковані» переваги та

недоліки при застосуванні.

Мажоритарна виборча система є найстаршою

з�поміж використовуваних у наш час. Найпоши�

ренішими є два різновиди мажоритарної систе�

ми: система абсолютної більшості та відносної.

Загалом переваги мажоритарної системи

абсолютної більшості можна окреслити такими

аргументами: 

а) демократизм — оскільки вона враховує

інтереси реальної більшості виборців — саме

тієї частини суспільства, якій небайдуже май�

бутнє держави і які прийшли на виборчі дільни�

ці проголосувати;

б) вона допомагає створити ефективну проу�

рядову більшість у парламенті;

в) виборці та їх представники знаходяться

у постійному контакті, населення знає, до кого

безпосередньо варто звертатися для представлен�

ня інтересів громади;

г) часто (але, на жаль, не завжди) зростає

якість обраних осіб (адже голосування персо�

нальне, а не списком, і виборці мають змогу по�

бачити кандидатів на власні очі та поспілкува�

тися з ними);

ґ) дана система дає можливість бути обраним

позапартійному кандидату, таким чином змен�

шується вплив політичних партій на життя су�

спільства.

Перевагами мажоритарної системи (відно�

сної більшості) є:

а) голосування відбувається в один тур, а, отже,

не потребує додаткових витрат для проведення

другого туру виборів;

б) за даної системи також простіше створити

ефективну більшість, яка матиме можливість

призначити уряд;

в) зв’язок виборців та обраного ними депута�

та існує постійно і виборці мають свого постій�

ного представника у парламенті, який знатиме

(найактивніші члени територіальної громади про

це завжди дбають) про проблеми свого округу;

г) така система дозволяє отримати депутатсь�

кий мандат позапартійному кандидату.

Що стосується основних недоліків мажори�

тарних систем, то вони є наступними:

а) за системи відносної більшості діє прин�

цип «переможець бере усе» (the winner takes

it all) — переможений залишається ні з чим

і створюється загроза «виборчої диктатури» мен�

шості над більшістю [2] (особливо яскраво це

наразі проявляється на прикладі діяльності

голів міст, сіл, селищ, які були обрані за прин�

ципом відносної більшості, яка подекуди стано�

вила 35–45% голосів виборців, а, отже, по суті,

є меншістю суспільства);

б) за системи абсолютної більшості часто

доводиться проводити другий тур виборів (до
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якого потрапляють два кандидати, які набрали

найбільшу кількість голосів з�поміж інших) або

перевибори, а це, як правило, призводить до

зменшення, зниження активності виборців,

а відтак далеко не завжди обраний депутат

представляє більшість населення свого округу;

в) за системи абсолютної більшості у разі,

якщо жоден з кандидатів у другому турі не отри�

мав необхідної підтримки (50% + 1 голос), округ,

у якому проводилися вибори, на певний час

залишається непредставленим у парламенті

(зокрема, на виборах до Верховної Ради 1994 ро�

ку у сімдесят одному окрузі з тих, де не було

обрано депутата, кандидат�переможець отриму�

вав понад 47% голосів виборців [3]. Сталося так

через те, що дуже часто виборці голосували

«проти всіх» й таким чином воля абсолютної

меншості населення (часто це було 5–7%) вияв�

ллася вирішальною);

г) часто дискримінуються малі, так звані «�

треті» партії, які практично втрачають шанси

бути представленими у законодавчому органі

тому, що виборці часто орієнтуються на пред�

ставників найбільших та найвпливовіших (в

сучасній Україні читай — найрейтинговіших)

партій, вважаючи, що представники так званих

«третіх» партій не зможуть ефективно працюва�

ти в парламенті в умовах меншості;

ґ) влада має більше можливостей та ресурсів

тиску на депутатів�мажоритарників, аби вони

з особливо принципових для влади питань

голосували саме так, як цього від них вимагають

(особливо це стосується позапартійних канди�

датів, які не мають можливості захистити себе за

допомогою політичної партії);

д) при застосуванні мажоритарної системи

є можливість (особливо у державної влади)

впливати на результати виборів, застосовуючи

різноманітні маніпулятивні технології (як�от —

масове «переселення» виборців з одного округу

до іншого, маніпулювання з кордонами вибор�

чих округів).

Особливу увагу варто звернути на такий не�

долік мажоритарної системи — відносної біль�

шості, як виборчий диктат меншості над біль�

шістю. Задля кращої ілюстрації звернімо увагу

на Велику Британію, де саме така система за�

стосовується не одне століття. Реально отри�

муючи меншість голосів виборців від їх загаль�

ної кількості, провідні партії Об’єднаного

Королівства мають змогу отримувати абсолют�

ну більшість місць у парламенті і втілювати

у життя такі рішення, які не завжди дістають

підтримку переважної частини суспільства (див.

табл. 1.).

Що ж до пропорційної виборчої системи,

то з’явилася вона на зламі ХІХ–ХХ століть.

Перші вибори на новою системою відбулися
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Таблиця 1. — Порівняння результатів парламентських виборів у Великобританії [4 — дані за 1984, 1987 рр.,
5 — дані за 2005 р.]

Партії

1984 1987 2005

%
 г

ол
ос

ів місця

В
ар

ті
ст

ь
м

іс
ця

%
 г

ол
ос

ів місця

В
ар

ті
ст

ь
м

іс
ця

%
 г

ол
ос

ів місця

В
ар

ті
ст

ь
м

іс
ця

К<сть % К<сть % К<сть %

Консерватори 42,4 397 61,1 0,11 42,3 376 58,8 0,11 32,3 197 30,5 0,16

Лейбористи 27,6 209 32,3 0,13 30,8 229 35,2 0,13 35,2 356 55,1 0,10

Ліберальні

демократи
25,4 23 3,5 1,10 22,5 22 3,4 1,02 22,0 62 9,6 0,35

Регіональні партії 4,6 21 3,2 0,22 4,4 23 3,6 0,19 10,5 31 4,8 0,34

Разом 100 650 100 100 650 100 100 646 100

у Бельгії 1899 р., у деяких кантонах Швейцарії

у 1889–1893 роках. Взагалі прийняття пропор�

ційного представництва у континентальній

Європі було зумовлено такими факторами: по�

перше, була проблема етнічних, релігійних та

інших меншин, пропорційне представництво

було покликане забезпечити участь меншин

у здійсненні влади й таким чином протидіяти

загрозам національної єдності; по�друге —

досягнення політичної стабільності, яку може

дати державі пропорційне представництво [6].

Аналізуючи реалії політичного сьогодення

в Україні, а також досвід використання пропор�

ційної системи, можна стверджувати, що аргу�

менти щодо її переваг наступні:

а) система практично не допускає втрати

голосів і є математично точною, вона враховує

увесь спектр суспільних інтересів і забезпечує

парламентське представництво меншості (звіс�

но, за винятком тих партій, які не подолали ви�

борчий поріг);

б) пропорційне представництво надає гро�

мадянам більшу свободу вибору і тим самим

підвищує інтерес до суті політичних проблем;

в) у парламенті встановлюється чітко окре�

слена структура партійного представництва;
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г) суттєво зменшуються можливості для ма�

ніпуляції голосами виборців, владний ресурс на

практиці нелегко застосовувати, а деякі прийо�

ми, притаманні мажоритарним системам, пов�

ністю виключаються (як�от явище джерріман%
дерінгу або масового «переселення» виборців

з одних округів до інших).

Що ж до недоліків цієї системи, то до них на�

самперед варто віднести такі:

а) зазначена система загалом незрозуміла

широкому колу громадян;

б) послаблюється безпосередній контакт із

виборцями, деперсоніфікується голосування,

особливо тоді, коли застосовується принцип

партійного формування виборчого списку, за

якого виборці не мають змоги змінити порядок

розташування кандидатів у списку і, голосуючи

за партію, «погоджуються» із запропонованим

нею списком кандидатів, а партії, у свою чергу

можуть включати до свого списку одіозних

політиків, які не мали б шансів бути обраними

за мажоритарної системи;

в) партії мають можливість «продавати» міс�

ця у своїх виборчих списках;

г) посилюєится контроль партії над кандида�

тами (в деяких випадках партія може позбавити

свого депутата мандату за «порушення партій�

ної дисципліни»);

ґ) вона сприяє фрагментації політичних сил,

а подекуди сприяє входженню до парламенту

крайніх радикальних партій;

д) міжпартійні компроміси та домовленості

у передвиборний період досягаються рідко;

е) пропорційне представництво може зава�

жати повноцінній роботі уряду, якщо він не має

стабільної більшості на свою підтримку;

є) при розпаді правлячої парламентської

коаліції і неможливості створити нову прово�

дяться дострокові вибори, а це, у свою чергу,

викликає апатію серед виборців і сприяє абсен�

теїзму;

ж) при наявності великої кількості недостат�

ньо впливових партій, партії, які подолали

виборчий поріг, нерідко отримують дві третини —

три чверті голосів виборців, але при цьому роз�

поділяють усі 100% місць у парламенті, що не�

рідко викликає суспільне обурення;

Що стосується можливості партії тиснути на

власного представника, то тут варто зазначити,

що сучасні українські тенденції на законодавчо�

му рівні встановити імперативний (зобов’язаль�

ний) мандат ідуть всупереч загальноєвропейсь�

ким тенденціям, адже конституції провідних

європейських держав виключають можливість

застосування зобов’язання з боку партії або

виборців. Зокрема, у конституції V Республіки

у Франції стаття 27 зазначає, що: «Будь�який

імперативний мандат є недійсним» [7], стаття 67

конституції Італії стверджує: «Кожний член

парламенту представляє всю націю і виконує

свої функції без зобов’язального мандату» [8],

а стаття 38 конституції ФРН вказує, що депута�

ти «є представниками всього народу, не зв’язані

наказами або вказівками і підкоряються тільки

своїй совісті» [9]. Хоча звісно все це не означає,

що в реальному житті партії не намагаються

впливати на своїх представників — депутатів.

Одним із найбільш резонансних питань щодо

зміни чинної виборчої системи в Україні є про�

блема формування закритого списку кандидатів

від партії. Представники різних політичних пар�

тій наголошують на тому, що такий принцип

варто замінити на «відкриті» списки, але головна

проблема, яка стає одразу очевидною, полягає

в тому, що проводити вибори з відкритими спис�

ками в єдиному загальнонаціональному окрузі,

де розподіляються 450 депутатських мандатів, про�

сто нераціонально і надзвичайно складно (най�

перше для членів дільничних виборчих комісій,

які повинні будуть рахувати «особисті» префе�

ренційні голоси кандидатів від партій). Саме тому

у випадку застосування принципу формування

відкритих списків необхідно проводити вибори у

багатьох багатомандатних округах (найефектив�

нішим, звісно, буде застосування чинного адміні�

стративно�територіального поділу країни).

Як висновок: необхідно наголосити на тому,

що доброї чи поганої виборчої системи не існує.

Просто, внаслідок певних традицій у суспільстві

або відсутності таких, найкращі здобутки різних

виборчих систем можуть бути використані

краще або спотворені таким чином, що від

застосування певної виборчої системи дово�

диться відмовлятися. Зрештою, встановлення

тієї чи іншої виборчої системи є результатом

суб’єктивного вибору, який нерідко визначаєть�

ся співвідношенням політичних сил у законо�

давчому органі. Ті чи інші способи визначення

підсумків виборів часто опиняються вигідніши�

ми для окремих партій і вони виступають за

включення до виборчого законодавства саме

таких вигідних для них способів. І дійсно, вста�

новлення певного типу виборчої системи зале�

жить не тільки від того, які результати необхід�

но отримати, а й від того, які результати

є чинними. Адже будь�яка правляча партія або

коаліція з власної волі не буде прагнути зміню�

вати виборчу систему, завдяки якій прийшла до

влади. Саме тому варто не змінювати «правила

гри» кардинально, а м’яко трансформувати

чинну виборчу систему таким чином, аби

виборчі списки були відкритими, а голосування

за партії — персоніфікованим, тоді відповідаль�

ність політиків перед населенням буде більшою.

Крім того, політичні реалії сучасної України

свідчать про те, що ані мажоритарна, ані про�
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порційна системи не можуть гарантувати існу�

вання стабільної більшості у парламенті, яка

зможе ефективно сформувати та співпрацювати

з урядом. А досвід проведення виборів в Україні

свідчить про те, що із застосуванням саме про�

порційної системи зменшуються можливості

маніпулювання результатами виборів.

В данной статье автор исследует основные
принципы и характеристики мажоритарной
и пропорциональной избирательных систем. На
основе исследования даются рекомендации по усо%
вершенствованию действующей избирательной
системы.

Ключевые слова: выборы, мажоритарная

избирательная система, пропорциональная изби�

рательная система.

In the article author studies the main principles and
characteristics of majority and proportional electoral
systems. On the basis of research author gives recom%
mendations of improvement current electoral system of
Ukraine.

Key words: elections, majority electoral system,

proportional electoral system.
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Проаналізовано сучасне становище газового
ринку та визначено приоритетні напрями його
розвитку. Зроблено припущення про можливість
створення глобального газового ринку, а також про
подальшу діяльність Форуму країн%експортерів газу.

Ключові слова: Організація країн�експорте�

рів нафти (ОПЕК), Форум країн�експортерів

газу (ФКЕГ), скраплений природний газ (СПГ),

спотові угоди.

Починаючи з 60�х років ХХ ст. нафта та при�

родний газ виступають основними енергетич�

ними ресурсами в світі. Зростання суспільної

необхідності в енергії, а також у більш екологіч�

ніших її джерелах інтенсивно спонукають ви�

добування та використання газу. Попит на при�

родній газ зростає, розширюється географія

видобування та збільшується кількість газови�

добуваючих та газоспоживаючих держав. Через

величезні запаси та високу екологічність спо�

живання газу в усьому світі збільшується. Не

дивлячись на намагання ряду країн збільшувати

потужності ядерної енергетики та використову�

вати поновлювані джерела енергії, домінуюче

положення у структурі споживання паливно�

енергетичних ресурсів (ПЕР) у 2001–2030 рр. збе�

режеться за енергоносіями органічного похо�

дження. Їх доля у світовому енергоспоживанні

залишиться приблизно на одному й тому са�

мому рівні: 85,4% у 2000 р. і 85% до 2030 р. при

незначному збільшенні долі енергії АЕС, ГЕС

та інших поновлювальних джерел енергії з 14,5%

до 15,0% ( див. табл. 1) [1, с. 22].

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
 2

, 
2

0
0

9

62

Розділ V
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ГАЗУ

Є. І. Таран, аспірант кафедри глобалістики,

політології та паблік рилейшинз Університету "Україна"

УДК 327.3

Роки
ПЕР 

2000 2010 2020 2030

Споживання ПЕР, усього 13950 16970 20095 22890

в тому числі:

Нафта 5470 (39,2) 6385 (37,6) 7210 (35,9) 7785 (34,0)

Газ 3376 (24,2) 4287 (25,3) 5430 (27,0) 6615 (28,9)

Вугілля 3070 (22,0) 3690 (21,7) 4395 (21,9) 5060 (22,1)

Атомна енергія 911 (6,5) 978 (5,8) 1150 (5,7) 1185 (5,2)

Гідроенергія та інші

поновлювальні джерела енергії
1123 (8,1) 1630 (9,6) 1910 (9,5) 2245 (9,8)

Таблиця 1. — Порівняння результатів парламентських виборів у Великобританії [4 — дані за 1984, 1987 рр.,
5 — дані за 2005 р.]

У загальному обсязі виробництва і спожи�

вання ПЕР перше місце збережеться за нафтою,

друге за газом і третє — за вугіллям. Але увесь

прогнозний період очікується наростаюча пере�

вага щорічних темпів приросту споживання

газу над відповідними показниками по нафті:

у 2001–2010 рр. у 1,5 рази та у 2021–2030 рр.

у 2,5 рази. Враховуючи більш швидкий приріст



споживання газу у порівнянні з нафтою, а та�

кож прогнозовані тенденції спаду у структурі

споживання ПЕР частки нафти і приросту

частки газу, можемо очікувати, що у 2030 р. газ

вийде на перше місце. 

Але газові запаси, як і нафтові, розміщені

нерівномірно. Хоча світові доведені запаси газу

на початок 2008 року складали 179,4 трлн. м3, та

більше половини (56%) світових запасів при�

родного газу зосереджені у надрах трьох держав —

Росії (47,8 трлн. м3), Ірану (26,8 трлн. м3 ) та

Катару (25,8 трлн. м3 ), а всього на долю 16�ти

країн, що володіють запасами понад 2 трлн. м3

припадає понад 86% світових запасів (Рис. 1)

[3, с. 60].

У 2006 році споживання природного газу

перевищило 2,8 трлн. м3, що свідчить про 60%

росту норм споживання природного газу за

останні 20 років та 27% росту за останні 10 років

[7, с. 78].

Особливістю регіонального газового ринку

є те, що транспортування газу відбувається за

допомогою трубопроводів.

Вже на ранньому етапі розвитку газової про�

мисловості у світі географічно сформувалися

три газові ринки: північноамериканський, євро�

пейський і азійсько�тихоокеанський [3, с. 60].

Колишній СРСР і США створили дві найпо�

тужніші у світі системи газопостачання потуж�

ністю відповідно понад 800 трлн. м3 /рік і понад

600 трлн. м3 /рік. Американська система була

сформована переважно у післявоєнні роки;

розвиток радянської припав на 1970–80�ті.

У результаті великі трубопровідні системи

обв’язали два материки — Північну Америку

і Євразію, а саме Європу та Західну Азію, вклю�

чаючи Західний Сибір і Центальноазійські рес�

публіки [6].

Характерною особливістю газопровідної тор�

гівлі є те, що контракти на постачання газу

укладаються на довготривалу перспективу на

10–20 років за принципом «take or pay» (бери

або плати) [4, с. 70].

Суть такого підходу полягає в тому, що клієнт

погоджується оплачувати заздалегідь встано�

влені об’єми газу, навіть якщо в дійсності він

використав менше. Це легко пояснюється,

оскільки для продажу газу треба мати систему

трубопроводів, сховищ, компресорних станцій

тощо. Усе це вимагає немало часу для реалізації,

а також величезних затрат. Тому ніхто не почи�

нає розробляти родовища, не маючи гарантій

збуту на довгострокову перспективу. 

З ІІ половини ХХ ст. на ринок вийшов новий

вид газової торгівлі — торгівля скрапленим при�

родним газом (СПГ). Хоча торгівля СПГ веде

свою історію з 1960�х років, коли Франція

і Великобританія почали імпортувати сировину

з Алжиру. Довгий час транспортування газу від

виробників до споживачів відбувалося переваж�

но по газотранспортним магістралям. Через

велику вартість та складну технологію вироб�

ництва доля цього виду сировини на ринку була

до останнього часу незначною. 

З розвитком нових, більш досконалих техно�

логій та розширенням кола споживачів почина�

ють зазнавати трансформації і газові ринки.

Якщо донедавна нафта вважалась енергоносієм

загальносвітового значення та мала свій глобаль�

ний світовий ринок, а газ через транспортні

обмеження займав ринок регіональний, то зараз,

із розширенням географії споживання газу,

розвитком технологій по його зрідженню та

доставкам, впровадження нових видів угод та

розрахунків, в найближчому майбутньому ми

зможемо спостерігати утворення на основі регіо�

нального газового ринку — ринку глобального. 

Починаючи з 1990�х років з розширенням

кількості газоспоживаючих країн, особливо

азійсько�тихоокеанського регіону, де постачан�

ня пального трубопроводами є практично не�

можливим, широке застосування отримав СПГ,

як основне джерело газопостачання там, де від�

сутні магістральні газопроводи. Оскільки саме

він забезпечує відносну мобільність постачань

і можливості більш швидкої адаптації до змін�

них ринкових умов. Крім того, значні ресурси

природного газу таких держав, як Бруней, Індо�

незія, Малайзія, Тринідад і Тобаго, потрапити

на світовій ринок по газопроводам не в змозі.

З розширенням долі СПГ на ринку газової

торгівлі починають займати своє місце спотові

угоди, що передбачають укладення договорів

з постачання скрапленого природного газу три�

валістю менше, ніж один календарний рік. 

В абсолютних одиницях, за період з 1992 по

2007 роки спотовий ринок зріс з 1,1 до 100 трлн.

м3 /рік, щоквартальний приріст склав понад

40%. У короткотермінових контрактах на ринку

СПГ за період з 1992 по 2008 роки були особли�

во зацікавлені США, Великобританія і Іспанія. 

Ринок США є лідером спотових продаж СПГ.

Лише два довготермінові контракти були
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зафіксовані на ринку США, з Тринідадом і

Тобаго та Алжиром [2, с. 33].

Зростання долі СПГ у загальних об’ємах тор�

гівлі газом виводить природний газ на світовий

ринок. В свою чергу СПГ починає створювати

конкуренцію трубопровідному газу та іншим

енергоносіям. 

Основні маршрути транспортування СПГ

концентруються у Атлантичному (33 судна)

і в Азійсько�Тихоокеанському басейні (88 судів).

На початок 2003 року загальний флот танкерів�

метановозів складав 193 судна, а до 2015 року їх

кількість може подвоїтись [5, с. 87].

З глобалізацією газового ринку виникає не�

обхідність існування органу, який би контролю�

вав видобуток, транспортування та ціну на цей

ресурс, як це робить ОПЕК на нафтовому ринку.

Сьогодні ціна на природний газ прив’язана до

ціни на нафту і часто�густо встановлюється

з політичної, а не з економічної точки зору. 

У 2001 році було створено Форум країн�ек�

спортерів газу (ФКЕГ), який юридично офор�

мився 23 грудня 2008 року. До ФКЕГ входять

Іран, Алжир, Бруней, Болівія, Індонезія, Лівія,

Малайзія, Росія, Нігерія, ОАЕ, Катар, Єгипет,

Тринідад і Тобаго, Венесуела та Екваторіальна

Гвінея. Норвегія і Казахстан беруть учать в об’єд�

нанні як спостерігачі. ФКЕГ буде координувати

дії чотирма напрямками: порядок взаємовідно�

син з країнами�споживачами газу; обмін інфор�

мацією по прогнозам і реалізації інвестпрограм;

застосування нових технологій у газовій галузі;

організації спільної роботи по зрідженню при�

родного газу [9].

Попередньо цей Форум почали називати

«газовим ОПЕК», але учасники розвіяли такі

думки, повідомивши, що на відміну від ОПЕК

ця структура не є картелем, який в змозі домо�

влятися про ціни на ринку. Але початок вже

зроблений. Учасники Форуму утворили групу

високого рівня, на яку покладено завдання до�

слідити проблему формування ціни на газ та

розробити відповідні методики [7, с. 61].

Отже, на сьогодні ми не можемо говорити

про ринок газу лише як про регіональний,

оскільки з розширенням поставок СПГ по кон�

тинентах газовий ринок перетворюється на гло�

бальний. І хоча він ще не є таким, але перші

кроки вже зроблено. Розвиток технологій по

скрапленню природного газу та укладання спо�

тових угод прискорює можливість створення

глобального газового ринку. Оскільки дуже оче�

видним є те, що саме на основі СПГ, а не на

наземних трубопроводах складеться світовий

ринок газу, який поки що відсутній. 

Країни, що володіють найбільшими покла�

дами природного газу, зацікавлені в його ство�

ренні, оскільки це дозволить їм захистити себе

від можливостей цінової дискримінації, зняти

цінову прив’язку до нестабільного нафтового

курсу та встановлювати власні ціни, які б не

суперечили їхнім інтересам. Першим кроком до

цього стало юридичне оформлення ФКЕГ. І хо�

ча країни�учасники всіляко відмовляються, що

ця організація була створена з метою регулю�

вання цін та норм видобутку, є всі підстави

в найближчому майбутньому очікувати нових

рішень які посилять становище країн�експорте�

рів газу на газовому ринку.

Проанализировано современное состояние
газового рынка и определены приоритетные
направления его развития. Сделаны предположе%
ния о возможности создания глобального газового
рынка, а также о дальнейшей деятельности
Форума стран%экспортеров природного газа. 

Ключевые слова: Организация стран�экспор�

теров нефти (ОПЕК), Форум стран�экспорте�

ров газа (ФСЭГ), сжиженный природный газ (�

СПГ), спотовые договора.

Analyzed the modern situation of the gas market
and determined the priorities of its development. Sup%
positions were made about possibilities of global gas
market creating. Expressed the supposition about the
further activity of Gas Exporting Countries Forum.

Key words: Organization of the Petroleum

Exporting Countries (OPEC), Gas Exporting

Countries Forum (GECF), Liquefied natural gas (�

LNG), spot agreements. 
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В статті розглядаються проблеми засто%
сування українського законодавства у боротьбі
з корупцією, яка стала однією з найвідчутніших
проблем українського суспільства.

Ключові слова: корупція, боротьба з корупці�

єю, невіра суспільства, політична воля лідерів.

До історії питання
На державному рівні приймається чимало

законів, видаються укази, розробляються кон�

цепції із запобігання корупції. Перші задекла�

ровані спроби боротьби з корупцією в Україні

з’явилися ще на зорі незалежності. У грудні

1992 року тодішній прем’єр�міністр України

Леонід Кучма заявляв, що «уряд України вста�

новить жорсткий контроль за незаконними

прибутками, вже зараз веде важку боротьбу з ко�

рупцією». Поступово процес боротьби з коруп�

цією в Україні почав здобувати інституційних

форм. За часів президентства Леоніда Кравчука,

у листопаді 1993 року, згідно з указом № 561/93,

було створено Координаційний комітет по

боротьбі з корупцією і організованою злочинні�

стю, на чолі якого став Президент України.

Перші кроки у формуванні антикорупційно�

го законодавства було зроблено Верховною

Радою України дванадцятого скликання. А пра�

вовою основою українського законодавства

у зазначеній сфері став Закон України «Про бо�

ротьбу з корупцією», який було введено в дію

Постановою Верховної Ради України від 5 жов�

тня 1995 року.

Пізніше до закону неодноразово вносилися

зміни. Зокрема, згідно з редакцією Закону від

3 квітня 1997 року, до переліку «суб’єктів коруп�

ційних діянь», які несуть за них відповідаль�

ність, було включено народних депутатів Украї�

ни, депутатів Верховної Ради Криму, депутатів

сільських, селищних, міських, районних, облас�

них Рад народних депутатів, сільських, селищ�

них, міських голів та голів районних та обла�

сних Рад. 

Не бракувало й відповідних програм у цій

царині. Так, у лютому 1997 року Президент Лео�

нід Кучма оголосив про заходи у боротьбі з ко�

рупцією, які він порівняв з проведеною раніше

в Польщі кампанією «Чисті руки». 24 квітня

1997 року на засіданні Координаційної ради при

Президенті України по боротьбі з корупцією

і оргзлочинністю було оголошено про підпи�

сання Президентом України указу про створен�

ня Національного бюро розслідувань (яке було

ліквідовано 15 грудня 1999 року згідно з указом

того ж Президента України). Наступним етапом

боротьби з корупцією став указ «Про концепцію

боротьби з корупцією на 1998–2005 роки», під�

писаний Президентом 28 квітня 1998 року.

У документі передбачалося, що цей указ і нова

концепція доповнять існуючу юридичну базу

боротьби з корупцією. Серед ключових поло�

жень указу містилися заходи, спрямовані на

обмеження можливостей використання коштів,

здобутих шляхом зловживань, передусім, так

званий «аналіз анонімних валютних рахунків».

Окрім цього, указ передбачав «анулювання

депутатської недоторканності, забезпечення

прозорості фінансування політичних партій,

контроль за прибутками та витратами лідерів

і активістів політичних партій», а також пере�

вірку виборцями правомірності їхніх прибутків

та витрат. На підставі Концепції боротьби з ко�

рупцією на 1998�2005 роки щороку повинна

розробляєтися система конкретних заходів, які

необхідно здійснити центральним та місцевим

органам виконавчої влади, правоохоронним

структурам у контексті забезпечення більш

активної та ефективної боротьби з корупцією.

Головні зусилля державних органів повинні

спрямовуються не лише на подолання наслідків

корупції, а передусім, на усунення об’єктивних

та суб’єктивних причин цього зла [1, c. 101].

При Президентові України було створено Ра�

ду з питань іноземних інвестицій, до якої ввій�

шли представники найбільших світових фірм,

де двічі на рік розглядають подібні проблеми.

Нарешті, 11 вересня 2006 року Президент Укра�

їни Віктор Ющенко видає Указ №742/2006

«Про Концепцію подолання корупції в Україні

«На шляху до доброчесності» [3].

Незважаючи на всі ці та інші заходи, Україна

стала однією з найкорумпованіших країн світу,

а масштаби корупції в державі не тільки не

зменшуються — навпаки, вона наскрізь прони�

зує всі сфери життя. Україна посідає 118�те міс�

це зі 180 країн світу за індексом сприйняття

рівня корупції. Про це свідчать результати до�

слідження корумпованості країн світу, проведе�

ного Міжнародною громадською організацією

з протидії корупції Transparency International.

Так, індекс сприйняття рівня корупції України

складає 2,7 пункта з 10.
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Згідно з методологією дослідження Transpa�

rency International, бал індексу сприйняття

корупції відображає сприйняття рівня корупції

підприємцями та аналітиками і оцінює його за

шкалою від 10 (корупція майже відсутня) до 0

(дуже високий рівень корупції). Як сказано у звіті

організації, така ситуація з корупцією в Україні

пов’язана з відсутністю прозорості у процесі

впровадження антикорупційних заходів, а та�

кож з вибірковістю у боротьбі з корупцією.

«Більшість судових справ за корупційні діяння

порушуються зазвичай проти дрібних чиновни�

ків або політичних опонентів владної більшо�

сті» ,— йдеться у звіті [2].

«Страшно те, — вважає народний депутат

України, колишній заступник міністра внутріш�

ніх справ Микола Джига, — що наше суспіль�

ство змирилося з цим явищем, і ще страшніше,

що корупцією охоплено всі гілки влади. Коруп�

ція в бюджетній сфері, приватизації, у системі

освіти, медицини, будівництві, правоохорон�

них органах. А що сьогодні відбувається в судо�

вій системі. Суми які! Йдеться про мільйони

доларів… Одні купують вілли, яхти й літаки,

інші — ледве зводять кінці з кінцями» [5].

На його думку, в правому полі України до

цього часу немає конкретного і прозорого ви�

значення, хто й за що повинен відповідати, тер�

міни розслідування дуже стислі. Діючий Закон

України «Про боротьбу з корупцією» практично

зводить корупційні явища до рівня адміністра�

тивних порушень. Істотним недоліком є те, що

Україна до цього часу не має спеціалізованого

органу по боротьбі з корупцією.

У той же час боротьбою з корупцією займа�

ються всі гуртом і ніхто персонально. Спалахи

активності спостерігаються особливо напере�

додні виборів, котрі в нашій державі останнім

часом проходять щороку. Для пересічного «ма�

ленького» українця корупція починається з від�

відин жеку чи поліклініки, не кажучи вже про

БТІ чи ДАІ. Всюди треба «нести» — куди короб�

ку цукерок з пляшкою коньяку, а куди, як, при�

міром, щоб потрапити в партійний список — від

5 мільйонів доларів США. Велика біда, якщо

доля близьких чи особисто ваша, залежить від

лікаря чи адвоката: «добрі» дяді й тьоті за здоро�

во живеш можуть запустити по колу свої колег,

і тоді гаманця явно не вистачить. Міністри

«сидять» на процентах від завізованих і підписа�

них документів. Депутати лобіюють інтереси

приватних фірм. СБУ й МВС кришують сумнів�

ні оборудки. Генеральна прокуратура, твердить

Юлія Тимошенко, «сидить на прикупі», маніпу�

люючи порушеними кримінальними справами.

В секретаріаті президента, подейкують, розро�

блені розцінки за нагородження й присудження

почесних звань.

Як свідчать численні опитування, головна

причина поширення такого ганебного явища як

корупція, передусім, у відсутності політичної

волі і реальних дій з боку вищого керівництва

держави, помножена на громадянську пасив�

ність і зневіру суспільства в антикорупційну

налаштованість політичної еліти. Тільки в поєд�

нанні обох чинників може блиснути промінь

світла в довгій туманній млі.

Поняття корупції, її масштаби в Україні
Серед українських вчених�правознавців, а та�

кож практиків немає повної єдності у визначен�

ні поняття «корупція». Окремі енциклопедичні

словники слово «корупція» визначають як по�

хідне від латинського «соrruptio», що означає

«псування», «розбещення», тобто може розумі�

тися як розбещення окремих посадових осіб

державного апарату.

Термін «корупція» в політичному лексиконі

означає «підкуп» і «продажність» службових осіб,

охоплюючи тим самим два взаємозв’заних

аспекти однієї із форм відчуження «слуг народу»

від самого народу.

Взагалі ж корупція спостерігається в будь�

якій політичній і економічній системах і є скла�

довою механізму експлуатації суспільства бюро�

кратичними структурами. В умовах нормального

функціонування демократичних інституцій за�

безпечення нормальної життєдіяльності соціуму

корупція є другорядним явищем, яке істотно не

впливає на загальнодержавну ситуацію або ж стає

більш�менш контрольованою. Проте в умовах як

авторитарних, так і демократичних режимів,

вона може перетворюватися на структуротвор�

чий елемент політичного та господарського

життя суспільства. Це можливо в умовах повної

безконтрольності й безкарності, коли влада зро�

щується з тіньовим капіталом, а суспільство втра�

чає моральні орієнтири, внаслідок чого серед

широких верств населення переважає нестримне

користолюбство.

Боротьбу з корупцією декларують держави

практично усіх типів. Більше того, вони змуше�

ні тією чи тією мірою боротися з нею. Така

боротьба може полягати у створенні системи

надійних правових та інституціональних ґаран�

тій суспільного і політичного контролю (де�

мократичного чи автократичного) діяльності

державних органів, різного роду організацій

і окремих осіб, а може зводитися лише до виму�

шених заходів владних структур, спрямованих

на відновлення елементарного порядку в сус�

пільстві, перерозподіл сфер впливу поміж різ�

ними кланами панівної олігархії і формування�

ми мафіозного типу тощо [6].

Основні підходи до розуміння корупції, на

думку І. Жданова, можна звести до наступного:
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• корупція розуміється як підкуп — продаж�

ність державних службовців;

• корупція розглядається як зловживання

владою або посадовим становищем, здійснене

з певних особистих інтересів;

• корупцію розуміють як використання по�

садових повноважень, статусу посади, а також

її авторитету для задоволення особистого інте�

ресу або інтересів третіх осіб;

• корупція розглядається як елемент (озна�

ка) організованої злочинності.

Нормативно�правові акти України також не

дають єдиного визначення поняття корупції.

Так, у Законі України «Про боротьбу з корупці�

єю» наводиться таке формулювання: «Під коруп�

цією в цьому Законі розуміється діяльність осіб,

уповноважених на виконання функцій держави,

направлена на протиправне використання нада�

них їм повноважень для одержання матеріальних

благ, послуг, пільг або інших переваг» [7].

Інше визначення корупції дається в Концеп�

ції боротьби з корупцією на 1998–2005 рр.:

«У правовому відношенні корупція — це сукуп�

ність різних за характером і ступенем суспільної

небезпеки, але єдиних за своєю суттю корупцій�

них дій, інших правопорушень (кримінальних,

адміністративних, цивільно�правових, дисциплі�

нарних), а також порушень етики поведінки по�

садових осіб, пов’язаних зі здійсненням цих дій».

Аналіз міжнародно�правових документів

також свідчить про існування різних підходів

розуміння корупції. Так, у Резолюції «Практичні

заходи боротьби з корупцією», розповсюдженій

на VIII Конгресі ООН по запобіганню злочин�

ності» (Гавана, 1990 р.), корупція визначається

як «порушення етичного (морального), дисци�

плінарного, адміністративного, кримінального

характеру, що проявилися в протизаконному

використанні свого службового становища

суб’єктом корупційної діяльності». Інший доку�

мент ООН («Довідковий документ про міжна�

родну боротьбу з корупцією») формулює понят�

тя корупції як «зловживання державною владою

для одержання вигоди в особистих цілях» [1].

Корупцію, вважає З. Гладун, можна визначи�

ти як складне соціальне (а за своєю суттю асо�

ціальне, аморальне і протиправне) явище, що

виникає в процесі реалізації владних відносин

уповноваженими на це особами, що використо�

вують надану їм владу для задоволення особи�

стих інтересів (інтересів третіх осіб), а також для

створення умов здійснення корупційних дій,

приховування цих дій та сприяння їм.

Корупція, на думку дослідника, є одним

з основних чинників, які створюють реальну

загрозу національній безпеці та демократично�

му розвитку держави, вона негативно впливає

на всі сторони суспільного життя: економіку,

політику, управління, соціальну і правову сферу

громадську свідомість, міжнародні відносини.

Корупція є не стільки кримінологічною та

правовою проблемою, скільки соціально�полі�

тичною. Вона містить у собі величезну руйнівну

силу як для правоохоронних органів, що здій�

снюють боротьбу з цим явищем, так і для дер�

жави в цілому. Це обумовлює потребу глибокого

вивчення ганебного явища з метою всебічного

утримання процесу в певних рамках, які забез�

печують дієздатність органів державної влади.

«Корупцію провокують і підтримують непоря�

док в економіці, повільність і незавершеність

реформ. Та економічні реформи як слід і не

підуть, якщо на їхньому шляху стоять особи�

стий корисливий інтерес чиновників» [4].

Корупцію вважає М. Мельник, можна роз�

глядати як різновид соціальної корозії, яка роз’ї�

дає і руйнує органи державної влади, державу

і суспільство в цілому [8, с 7]. У правовому відно�

шенні корупція становить сукупність різних за

характером та ступенем суспільної небезпеки,

але єдиних за своєю сутю корупційних діянь,

інших правопорушень (кримінальних, адміні�

стративних, цивільно�правових, дисциплінар�

них), а також порушень етики поведінки посадо�

вих осіб, пов’язаних із вчиненням цих діянь.

Корупційні діяння мають наступні види:

— зловживання владою або посадовим ста�

новищем, перевищення влади або посадових

становищ, перевищення влади або посадових

повноважень та інші посадові злочини що вчи�

няються для задоволення корисливих чи інших

особистих інтересів, або інтересів інших осіб; —

розкрадання державного, колективного, при�

ватного майна з використанням посадового ста�

новища;

— незаконне одержання матеріальних або

інших благ, пільг та інших переваг;

— одержання кредитів, позичок, допомоги,

придбання цінних паперів, нерухомості або

іншого майна з використанням пільг чи переваг,

не передбачених законодавством, або на які

особа не має права; — хабарництво;

— здійснення безпосередньо та через посе�

редників або підставних осіб підприємницької

діяльності з використанням влади чи посадових

повноважень, а також пов’язаних з ними

можливостей;

— сприяння з використанням посадового ста�

новища фізичним і юридичним особам у здій�

сненні ними підприємницької діяльності з ме�

тою незаконного одержання за це матеріальних

чи інших благ, пільг та переваг;

— неправомірне втручання з використанням

посадового становища у діяльність інших дер�

жавних орган» чи посадових осіб з метою переш�

коджання виконанню ними своїх повноважень
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чи домагання прийняття неправомірного рі�

шення;

— використання інформації, одержаної під

час виконання посадових обов’язків, у кори�

сливих чи інших особистих інтересах, необґрун�

тована відмова у наданні відповідної інформа�

ції, або несвоєчасне її надання, або надання

недостовірної чи неповної службової інформа�

ції; — надання необґрунтованих переваг фізич�

ним або юридичним особам шляхом підготовки

І прийняття нормативно�правових актів чи

управлінських рішень;

— протегування з корисливих або інших осо�

бистих інтересів у призначенні на посаду особи,

яка за діловими і професійними якостями не

має переваг перед іншими кандидатами.

Останнім часом з’явилися нові види коруп�

ційних діянь (які не підпадають під покарання

в кримінальному порядку). Це безпосередня

участь посадових осіб, державних службовців та

депутатів усіх рівнів і членів їх сімей у комерцій�

ній діяльності для одержання особистого чи

корпоративного прибутку; надання пільг для

своєї корпоративної групи (політичної, релігій�

ної, національної, кланової) з державних ресур�

сів; використання службового становища для

впливу на засоби масової інформації, для здо�

буття особистої чи корпоративної влади; лобію�

вання при прийнятті нормативних актів на

користь зацікавлених угруповань.

Цілком очевидно, що вказані діяння потре�

бують своєї чіткої правової оцінки і, відповідно,

внесення змін до чинного законодавства [4].

Український феномен?
Незважаючи на те, що кількість розмов,

публікацій, декларацій, прийнятих рішень нав�

коло корупції на всіх рівнях зростає, сам фено�

мен нашої української корупції залишається

мало дослідженим і осмисленим. Навіть досте�

менно вивчений і задокументований зв’язок

між рівнем корупції та незадовільною роботою

економічної і політичної системи залишається

без вичерпного аналізу: що є причиною, а що —

наслідком?

В Україні неофіційні «правила гри» давно

вже домінують над державними інституціями,

а систематична політична корупція на найви�

щому рівні створила прихований політичний

режим, що конфліктує з конституційною діяль�

ністю державних інститутів. Дослідники Світо�

вого Банку навіть запровадили новий термін —

«захоплення держави», — щоб вказувати на

незаконне перепідпорядкування держави через

тіньові, непрозорі канали приватним інтересам

чиновників [11].

Існує універсальне пояснення хронічних

невдач у реформуванні будь�чого в нашій краї�

ні: корупція. Л. Кравчук, йдучи в президенти,

обіцяв боротися з корупцією, як наслідок — з’я�

вились «червоні директори». Л. Кучма вважа�

ється «хрещеним батьком» олігархів. Після при�

ходу до влади В. Ющенка пролунало багато

декларацій з приводу необхідності наведення

порядку в країні. Проте, і цього разу, констатує�

мо з жалем, все залишилося без змін. Навіть

більше: за часів президентства Ющенка у ко�

рупції з’явилися нові означення — куми, любі

друзі...

Корупція все більше притаманна українській

системі державного управління, яка сформува�

лася за роки незалежності. В деяких завуальова�

них формах вона узаконена і, звичайно, підтри�

мується деформованою мораллю суспільства,

яке сприймає корупцію як частину «правил

гри», за якими воно існує. Дискредитуючи саму

мету створення суспільних інститутів і грома�

дянського суспільства в цілому, корупція підри�

ває ефективне управління й демократію і в сві�

домості громадян.

Останнім часом корупція розповсюдилася не

тільки на державний апарат, але й на систему

політичних партій. В нашій країні фактично

найкорумпованішими стали партії, які відігра�

ють все більшу роль у державі, зокрема, парла�

ментські. Вони корумповані як на рівні вищого

керівництва, так і на рівні середньої ланки. Це

виявляється у продажу місць у виборчому спи�

ску, посад у державних структурах. Найнебез�

печнішим та найдорожчим у політичному сенсі

стала купівля�продаж результатів парламентсь�

ких виборів, адже у великій політиці кожен

куплений голос виборця на п’ять років дефор�

мує та фальсифікує конфігурацію влади, а ко�

жен куплений політик — дезорієнтує загальний

курс держави. І хоча більшість політиків усві�

домлює, що подібна система прискорює процес

самознищення і економіки, і політики, і дер�

жавного управління, проте не може стримати

свій корупційний апетит, та й імунітету, до на�

слідків якого українське суспільство досі не

набуло. На жаль, з тим рівнем політичної еліти,

яка є зараз, побороти корупцію неможливо,

оскільки партії і окремі політики відрізняються

лише гаслами, а не своєю суттю.

Зловживання владою та корупція заслугову�

ють на дуже пильну увагу не через їхнє поши�

рення і навіть не через відчуття безпорадності

перед їхніми могутніми можливостями. Скорі�

ше, дослідників веде відчуття, що ті суспільні

відносини, які складалися впродовж 17 років

незалежності України, зазнали значної корозії,

а суспільний консенсус готовий розпастися на

порох. За деякими оцінками на хабарі витрача�

ють кошти, які перевищують державний бюд�

жет у кілька разів. При цьому корупція підриває
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засади, на яких будуються демократичні режи�

ми, такі як влада закону, вільна і чесна конку�

ренція на виборах, свобода слова, відповідальне

представницьке управління.

Водночас корупція, як і діяльність в тіньово�

му секторі економіки, є цілком раціональною

відповіддю на економічні репресії держави та

на відсутність в країні економічних свобод.

Адже відомо, що коли зникає економічна сво�

бода, настають часи розквіту корупції. За стати�

стикою, рівень моральності (на противагу

корумпованості) в економічно вільних країнах

в середньому вчетверо вищий, ніж в країнах де

вільна економіка відсутня, і майже на 60%

вищий, ніж у переважно вільних економіках.

За тотальної влади напівкримінальної і про�

сто кримінальної олігархії, пересічний украї�

нець продовжує вимушено користуватися тра�

диційною корупцією як засобом збереження

«народної тіньової економіки». Саме на тіньо�

вій економіці поступово постав український

середній клас, вона формує реальні споживчі

ціни в країні. Експерти вважають, що саме зав�

дяки корупції населення багатьох країн постра�

дянського простору, держав Латинської Амери�

ки змогло забезпечити собі гідне економічне

існування в умовах колосальної відсталості та

неефективності механізмів державного упра�

вління, а економічний прогрес відбувається

в цих країнах завдяки тому, що за допомогою

корупційних механізмів економіка захищається

від хижацьких амбіцій державних чиновників.

Помітно підсилюється корупція і тіньовий

сектор економіки в країнах, де погано викону�

ються закони. Це одна з найсерйозніших про�

блем, які сьогодні постали перед усім світом. Те,

наскільки готова українська еліта не на словах,

а на ділі вести боротьбу з корупцією, має стати

головним показником зміцнення не лише за�

конності і демократії, але й ринкової економіки

країни. І справа ця повинна стати дійсно всена�

родною.

Щоб обмежити вплив корупції на розвиток

країни, їй треба протидіяти хоча б у тих больо�

вих точках, де її руйнівна складова є максималь�

ною. Про це явище треба говорити, писати,

вивчати, його потрібно знати в усіх проявах [11].

Що таке антикурупційне бюро?
Здавалося, крига могла б скреснути після

прес�конференції радника міністра внутрішніх

справ, першого заступника голови парламент�

ського комітету з питань боротьби з корупцією

і організованою злочинністю Геннадія Моска�

ля, яку він провів на початку лютого 2008 року.

Щоб підвищити рівень ефективності боротьби

з корупцією, генерал запропонував ліквідувати

УБОЗ, передавши його функцїі новоствореній

структурі — Антикорупційному бюро (АКБ).

Про необхідність створення спеціального упов�

новаженого органу, керівник якого признача�

ється главою держави, говорив на початку ве�

ресня 2007 року Юрій Луценко, тоді — лідер

НУНСу. Згідно законопроекту, розробленому

в МВС, контролювати його роботу повинен

секретаріат Президента і профільний парла�

ментський комітет. До складу АКБ ввійдуть спі�

вробітники центральних главків по боротьбі

з організованою злочинністю МВС і СБУ. АКБ,

за задумом авторів законопроекту, займати�

меться не тільки оперативно�розшуковою діяль�

ністю, а й вестиме слідство (зараз, як відомо,

виявлення і розслідування корупційних і поса�

дових злочинів знаходяться в компетенції  Ген�

прокуратури).

Таким чином, майже всю слідчу функцію

планується зосередити в МВС, бо ще раніше,

в результаті внесення змін до КПК, міліції вже

передано слідство у справах по розкриттю осо�

бливо тяжких злочинів. «У правоохоронній

системі, — вважає Геннадій Москаль, — повин�

на бути нормальна конкуренція» [10].

Конкуренція, звичайно, річ прогресивна,

тільки чи доречна вона, коли йдеться про таку

тонку й делікатну справу, як, скажімо, збір ма�

теріалів про особисте життя людини, перевірка

діяльності чи пакету статутних документів

комерційного банку чи фірми? Адже перевіря�

тимуться не тільки фінансові нюанси й платіж�

ки, а й, наприклад, нажите в минулому майно,

походження нерухомості, досліджуватимуть

майнові декларації чиновників високого рангу,

народних депутатів, лідерів політичних партій,

керівних посадовців, доходи членів сім’ї, близь�

ких родичів.

Крім того, Антикорупційне бюро здійснюва�

тиме контроль за фінансуванням політичних

організацій і партій в ході передвиборчих кам�

паній. Геннадій Москаль пояснює: «Ми ні в яко�

му разі не будемо перетворюватись в орган полі�

тичного тиску на опонентів». [10].

Добре, якщо так. Тільки в усіх на пам’яті

діяльність леяких керівників МВС останніх ро�

ків. Оскільки нова структура знаходитиметься

в складі МВС, де гарантія, що АКБ не почне

активно пресувати своїх політичних противни�

ків, активно шукати ознаки корупції, у той час,

як до симпатиків своєі політичної сили — ста�

витися поблажливо? Хто може дати гарантії?

Секретаріат Президента? Парламентський ко�

мітет?

Гіпотетично припустимо, що все робити�

меться з добрими намірами і «чистими руками»,

та завтра політична ситуація зміниться, і до вла�

ди прийдуть опозиціонери, ті, кого переслідува�

ли, чи варто гадати, якими будуть їхні дії?
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Генерал Москаль пояснює: «Є суд, в якому

кожен буде доводити свою правоту. АКБ переда�

ватиме матеріали до суду, а вже він вирішувати�

ме, винна людина чи ні». (З нашими судами, де

на рішення кожної інстанції встановлена такса? —

В. К.). І далі: «Всі матеріали по лінії АКБ повин�

ні розглядатися спеціальною судовою палатою

у складі Апеляційного суду Києва. Судді та

члени їхніх сімей будуть мати цілодобову охоро�

ну» [10]. Уявляєте, — цілодобова охорона протя�

гом усього життя! І що це будуть за люди — такі

бездоганно чисті і чесні? Звідкіля вони візьмуть�

ся в країні, де за звичайну консультацію лікарю

треба нести «презент»? Те саме, до речі, стос�

ується і працівників апарату Антикорупційного

бюро, чий рівень фахової підготовки має бути

бездоганним, а спроможність протистояти різ�

ним життєвим звабам і спокусам — не виклика�

тиме жодних сумнівів апріорі. Адже достеменно

ясно: щедрим пропозиціям з боку об’єктів, які

потрапили «під ковпак» Антикорупційного

бюро, меж не буде. І якщо сьогодні за кожен

«голос» чи за місце в прохідній частині партій�

ного списку пропонуються мільйони доларів,

можна уявити, які суми називатимуться, коли

йтиметься не про політичну кар’єру — про

загрозу вироку з конфіскацією.

.В статье рассматриваются проблемы приме%
нения украинского законодательства в борьбе
с коррупцией, которая стала одной из самых боль%
ших проблем украинского общества.

Ключевые слова: коррупция, борьба с кор�

рупцией, неверие в обществе, политическая воля

лидеров.

In the article attention to growing problems оf
Ukrainian lowers fighting against corruption in Ukrai%
ne still remains one of the top problems threatening
economic growth and democratic development.

Key words: corruption, fighting against corrup�

tion, high tolerance for corrupt practices among the

population,political will of leaders
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Стаття присвячена виявленню кореляції фено%
менів моди та лібералізму у європейській культу%
рі, для яких поняття свободи є ключовою катего%
рією. Сутнісною характеристикою, як моди, так
і лібералізму, є орієнтація на зміни та новації,
руйнування обмежень свободи в різноманітних
проявах буття. І мода, і лібералізм — на перший
погляд кардинально відмінні явища — здійснюючи
спільну експансію в різноманітні суспільно%полі%
тичні сфери, здатні активно посилювати процеси
соціокультурної динаміки, змінюючи життєвий
простір індивіда.

Ключові слова: мода, лібералізм, свобода,

час, політика.

Ліберальному стилю мислення притаманні

відкритість і критичність, віра у людський розум

і спонтанні ініціативи. З концептом моди най�

тісніше корелюють поняття спонтанності, мін�

ливості, випадковості, непередбачуваності. Клю�

човою категорією як для феномену моди, так

і для феномену лібералізму є поняття свободи,

що по�особливому актуалізує проблематику

дослідження взаємовпливів інтенцій моди та лі�

бералізму в контексті динаміки змін сучасного

політичного простору.

Актуальність обраної теми зумовлена та�

кож критикою лібералізму, яка активізувалася

у зв’язку з фінансово�економічною кризою у су�

часному світі. Причому, критиці піддається весь

корпус ліберальних ідей, незважаючи на те, що

саме завдяки досягненням лібералізму в сфері

індивідуальних та політичних свобод відбулося

становлення оптимального політичного устрою

західних країн, який став взірцем для інших чле�

нів світової спільноти. Не будемо окремо зупи�

нятися на причинах сучасної фінансово�еконо�

мічної кризи, яка, на наш погляд, спровокована

неоліберальними стратегіями в економіці. За�

значимо лише, що неолібералізм своїм вини�

кненням дійсно завдячує ліберальному дискур�

су, але на практиці він дистанціювався від ідей

класичного лібералізму настільки, що став нести

загрозу ліберальній демократії. Неолібералізм

призвів до небаченого зростання впливовості

корпоративних груп, відтіснивши на задній

план індивіда («героя» лібералізму) з його влас�

ними проблемами та свободами. Неоліберали

створюють загрозу для демократії, оскільки не

здатні сприймати правління за принципом біль�

шості, натомість вони готові віддати владу пев�

ній групі експертів чи еліті суспільства.

Визначенню сутності лібералізму, його тран�

сформаційного потенціалу присвячено багато

наукових праць у різних напрямках ліберально�

го дискурсу (Дж. Локк, А. Сміт, Дж. С. Міль,

І. Бентам, Т. Грін, Л. Гобгауз, Л. фон Мізес,

Ф. А. фон Хайєк, І. Берлін, М. Фрідман, Б. Кон�

стан, Дж. Ролз, Р. Рорті, В. Кимліка, Р. Нозік,

Д. Хелд, І. Валлерстайн, Ф. Фукуяма, Д. Боуз,

Дж. Грей та ін.). Аналізу феномену моди, вия�

вленню його ролі в різноманітних суспільних

сферах приділяли увагу як зарубіжні теоретики

(Р. Барт, Г. Блумер, Ж. Бодрійяр, Т. Веблен,

Г. Зіммель, В. Зомбарт, Ж. де Лабрюйєр, Ж. Лі�

повецьки, А. Сміт, Г. Тард, Ю. Хабермас та ін.),

так і науковці пострадянського простору (Д. Без�

нюк, Ю. В. Бічай, Н. М. Волвенко, О. Б. Гоф�

ман, Л. П. Дихнич, В. Є. Кемеров, Т. В. Куз�

нєцова, Ю. Г. Легенький, Ю. М. Лотман,

А. Ю. Нечипоренко, Л. П. Ткаченко, Л. І. Ятіна

та ін.). Втім, майже не існує наукових розвідок,

присвячених виявленню специфіки взаємо�

впливів феноменів моди та лібералізму.

Метою статті стало виявлення кореляції фе�

номенів моди та лібералізму в контексті динамі�

ки суспільно�політичних процесів. Завдання

статті полягає в темпоральній експлікації взає�

мовпливів феноменів моди та лібералізму в євро�

пейській культурі крізь призму динаміки суспіль�

но�політичних процесів. 

Сутнісною характеристикою як моди, так

і лібералізму є орієнтація на зміни та новації,
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руйнування обмежень свободи в різноманітних

проявах буття. Взаємна кореляція обох феноме�

нів здатна призводити до появи непередбачува�

них суспільно�політичних тенденцій розвитку.

І мода, і лібералізм — на перший погляд карди�

нально відмінні явища — здійснюючи спільну

експансію в різноманітні сфери, здатні активно

посилювати процеси суспільно�політичної ди�

наміки, змінюючи життєвий простір індивіда. 

Щодо феномену моди насамперед зазначи�

мо, що всі уявлення про це явище традиційно

формувались під сильним впливом домінуючої

форми її існування — сфери одягу. Саме тому

мода вважалась достатньо повсякденним та зро�

зумілим явищем. Це сприйняття автоматично

переносилось в інші, зокрема, наукові області,

що призводило до суперечливих та найчастіше

поверхневих оцінок моди, створюючи невірне

уявлення про чітку визначеність цього феномену,

зокрема, у філософських та політичних науках.

Зупинимось на концептуальному наповнен�

ні терміну мода, багатоманітність вживання

якого об’єднує достатньо широкий спектр уяв�

лень [8]. У масовій свідомості (як уже зазнача�

лось) найперша асоціація від поняття «мода»

співвідносить її лише зі сферою одягу, що

ускладнює розуміння цього явища. Такі уявлен�

ня зумовлені розмитістю самого поняття «мо�

да», яким, з одного боку, позначають певні

явища, що характеризуються підвищеною мін�

ливістю в будь�якій сфері культури а, з іншого —

аналогічні явища лише у класичній області

існування моди — сфері одягу. Таким чином,

вживаючи термін «мода», будемо мати на увазі

явище моди взагалі, моди, як культурно�істо�

ричної цілісності. 

Крім того, контекст поняття «мода» доволі

невизначений та розпливчастий, оскільки під

ним розуміється як явище моди взагалі, так

і кожний її окремий процес зокрема. Тобто,

концептуальні розбіжності в трактуванні цього

поняття проявляються у тому, що в деяких

ситуаціях термін використовується без зазна�

чення чітко окреслених меж існування цього

явища в часовому вимірі. В інших ситуаціях при

використанні терміну «мода» мається на увазі

конкретне явище моди, конкретний її прояв,

який чітко обмежений у своєму існуванні часо�

вими рамками (він появляється і швидко зни�

кає). Відповідно, якщо в першому випадку, роз�

мірковуючи про явище моди взагалі, доцільніше

використовувати поняття «мода», то в другому

випадку доцільніше користуватися терміном

«модність», маючи на увазі певну характеристи�

ку конкретного об’єкта моди, яка може появля�

тися та в подальшому зникати. 

Як мода, так і лібералізм своїм виникненням

зобов’язані європейській культурі, зокрема,

християнству. Кожна епоха продукувала своє

ставлення до часу. Ставлення до часу в євро�

пейській культурі зумовлене тим сприйняттям,

яке спостерігається в християнстві, виступаючи

своєрідною секуляризацією релігійно оформле�

ного сприйняття есхатологічного часу. Адже

християнська культура — це культура лінійної

теорії часу, що призвела до сприйняття часу як

послідовності минулого, теперішнього та май�

бутнього, тобто, як ріки плинності часу з його

окремими моментами. 

Сприйняття часу як дороги, спрямованої

в майбутнє, сформувало такий тип людини, яка

найчастіше живе майбутнім, не затримуючись

в сьогочасності. Ще Б. Паскаль відмічав, що

«минуле і теперішнє для нас засоби; тільки май�

бутнє — наша мета. І таким чином, ми взагалі не

живемо, а лише збираємося жити, і постійно

надіємось на щастя, але ніколи не досягаємо

його, і це неминуче» [13, 47 (172)].

Отже, соціокультурні умови в християнській

європейській культурі зумовлювали сприйнят�

тя часу людиною як звичайної тривалості, наці�

леної лише на майбутнє. Це було зумовлено

есхатологічною концепцією, у контексті якої

істинним християнам слід очікувати другого

пришестя Ісуса Христа, звіряючи всі свої вчин�

ки з біблійними заповідями та проектуючи їх

наслідки у віддалене майбуття. Відповідно,

найчастіше людина психологічно не була здат�

ною до повноцінної самореалізації у сьогоча�

сності, вона просто не вбачала необхідності

в цьому. Тому в європейській культурі з’явля�

ються явища, завдяки яким людина відчуває

себе причетною до теперішнього, сьогочаснос�

ті. Таким явищем стала мода як своєрідний

механізм, що дозволяє людині реалізовуватися

саме в сучасності, тут�і�зараз, акцентуючи ува�

гу на конкретному моменті життя.

І, дійсно, більша частина дефініцій моди

дається за посередництвом таких понять, як

«тимчасовість», «миттєвість», «періодичність»,

«плинність», тобто концептів, що вказують на

співвіднесеність моди з часом. Мода виступає

фактором осучаснення культури. Мода виявляє

сучасність, прояви моди дотичні лише теперіш�

ньому [8]. Саме в цьому полягає її сутність. Мода

не існує поза теперішнім. Спроби зберегти зраз�

ки минулого сприймаються як комічне, а аван�

гардні ініціативи викликають здивування та

нерозуміння. Таким чином, моду можна викори�

стовувати в ролі певного методологічного інстру�

ментарію в суспільно�політичних дослідженнях,

оскільки своєю співвіднесеністю саме із тепе�

рішнім вона точно показує, що було популярним

в той чи інший конкретний проміжок часу. 

Для більш детальної аргументації необхідно

відзначити ще один момент. Модусом сприйнят�
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тя часу в дзен�буддизмі служить nunc stans — «віч�

не теперішнє» (на відміну від nunc fluens — пере�

хідного теперішнього). Причому, пробудження

усвідомлення nunc stans, тобто сприйняття часу

не як лінійної послідовності, але як надлінійної

цілісності, вважається суттю буддизму. Відпо�

відно, той факт, що мода владно заявила про

себе саме в християнській культурі, і більшість

східних культур виявилися менш піддані її

впливу, стає більш зрозумілим. Саме тут з’яв�

ляється досить сильний аргумент для підтверд�

ження того, що мода — своєрідний прорив

у сьогочасність. Адже східним культурам, як

виявляється, спеціальних механізмів (на кшталт

моди) для «вживання» у сьогочасність, для

«дотичності» із теперішнім не потрібно. Вони

і так — у «вічному теперішньому». Тобто мода —

це саме той плацдарм, де людина пробує кон�

струювати себе в сьогочасності. 

Разом з тим, саме християнство продукувало

негативне ставлення до моди, що також пов’я�

зано з концепцією часу. Сприйняття часу як

відображення Божественної вічності (в якій час

відсутній) зумовило таке ставлення до часу, як

до послідовності окремих його моментів. Спів�

віднесеність категорії часу лише із земним (на

відміну від Божественної вічності, де часу не

існує) детермінувала негативне ставлення до

таких явищ як мода, які чітко співвідносяться

саме із земним, тлінним, минущим. Вірогідно,

в цьому сприйнятті, з однієї сторони, поляга�

ли причини негативного ставлення до людини,

яка живе лише теперішнім, сьогоднішнім днем.

З іншої сторони, негативне ставлення до людей,

які живуть лише теперішнім було зумовлене

ідеєю Божого провидіння, оскільки вважалося,

що майбутнє задане (і потрібно думати лише

про нього), тому людина, яка живе сьогочасні�

стю, поступає всупереч Божій волі. 

Отже, виникнення моди в європейській куль�

турі пов’язане саме з християнством. Мода — це

своєрідний «побічний продукт» християнської

культури, що випадково з’явився на перехресті

різних її інтенцій. 

Тут виникає ще декілька цікавих моментів.

По�перше, лінійна теорія часу відкрила шлях до

продукування новацій в європейській культурі.

Якщо час перетворюється в дорогу із чітко окре�

сленим напрямком руху, то ніщо не повторю�

ється, як вважалося в культурах циклічного часу

(де все йде по колу, відповідно, треба дотриму�

ватися усталених звичаїв, оскільки всілякі нова�

ції є згубними). У лінійній теорії часу з’являєть�

ся місце для випадковостей і для новацій. Втім,

не лише феномен моди своєю появою завдячує

цій теорії, багато інших нових явищ з’явилося

в європейській культурі завдяки лінійній кон�

цепції часу (приміром, наука, ідеології тощо).

Щодо другого моменту про кореляцію моди

з християнством метафізичного плану. На дум�

ку Ж. Бодрійяра, мода отримує свою легковаж�

ність від смерті, «в ній і розпач від того, що ніщо

не вічне, і, навпаки, насолода від знання, що за

порогом смерті все зберігає шанс на повторне

життя» [2, с. 170�171]. Отже, мода дає своєрід�

ний шанс (психологічного характеру) на пов�

торне життя, постійно відтворюючи ідею во�

скресіння. Хоча, на думку Ж. Ліповецьки,

«усуваючи з життя все, що нагадує про серйоз�

не, особливо про смерть — найбільш заборонену

тему нашого часу, мода відмітає останні сліди за�

тиснутого в кулак дисциплінарного світу та стає

кумедною у всіх своїх вираженнях» [9, с. 221].

Але не лише мода стала таким явищем, зав�

дяки якому людина відчуває себе причетною до

теперішнього. Лібералізм, витоки якого також

неважко відшукати у християнській культурі,

продукує подібне ставлення до часу (втім, із

своєрідною специфікою). 

Зупинимось спочатку на причинах вини�

кнення ідеології лібералізму. У політичній науці

загальноприйнятим є виділення трьох типів кла�

сичних політичних ідеологій: консерватизму,

лібералізму та соціалізму. Достатньо цікавою

видається початкова самолегітимізація всіх

трьох ідеологій. Як зазначав К. Манхейм, «вожді

консервативних партій вважали себе виразника�

ми народу, ліберали — виразниками духу часу,

соціалісти і комуністи — пролетарської класової

свідомості» [11, с. 121–122]. Таке позиціювання

не в останню чергу зумовлене тогочасним соціо�

культурним фоном, зокрема, ставленням до

новацій та змін. На думку І. Валлерстайна,

виникнення політичних ідеологій саме в епоху

Нового часу пов’язане з формуванням позитив�

ного ставлення до ідеї змін, причому, цьому

сприяла Французька революція. Зміщення

акцентів у політичному дискурсі на позитивне

сприйняття ідеї змін витіснило ідею пріоритет�

ності політичної стабільності на задній план.

Саме реакцією на цю ідею стала поява трьох

ідеологічних доктрин — консерватизму, лібера�

лізму та соціалізму [4, с. 74], кожна з яких дає

свою відповідь щодо ідеї «нормальності» змін.

Якщо ідеологія консерватизму стала першою

(причому негативною) реакцією на цю ідею, то

з боку лібералізму та соціалізму спостерігалося

позитивне ставлення до змін. Відмінність поля�

гала в розумінні характеру процесу змін. В ідео�

логії лібералізму вважається, що зміни повинні

носити реформаторський характер, бути посту�

повими та раціонально осмисленими. В ідеоло�

гії соціалізму, навпаки, вважається, що зміни

повинні бути революційними. Таким чином,

недовіра до новацій стала однією із засадничих

рис консерватизму, тоді як лібералізм і соціалізм
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позитивно налаштовані на динаміку змін. Втім,

щодо консерватизму слід зазначити, що він не

заперечує зміни загалом, просто консерватор

покладається на вищу мудрість чи авторитет,

який спостерігатиме за всіма змінами, ретельно

упорядковуючи їх.

Християнські корені лібералізму виявити не<
важко, пригадавши середньовічні дискусії щодо
триєдинства Бога, які згодом переросли у філо<
софську проблему універсалій. Якщо реалізм —
результат природної схильності людей до пошуку
спільного в різних об’єктах, до пошуку того, що
поєднує людей, то номіналізм — результат проти<
лежної тенденції: природної схильності до пошуку
в людях того, що їх відрізняє один від одного.
Саме реалізм призвів до появи в майбутньому та<
кого явища як соціалізм, вважав Г. Тард, а номіна<
лізм став батьком лібералізму, для якого унікаль<
ність індивіда — на передньому плані [15, с. 7].

Обговорюючи проблему релігійних витоків

як лібералізму, так і соціалізму, слід зважати,

що «різне тлумачення релігійного вчення може

привести до майже діаметрально протилежних

висновків» [5, с. 132]. Якщо розглядати людину

як Боже творіння, що створене за образом і по�

добою Творця, можна дійти висновку про уні�

кальність особистості, про виправдання її зосе�

редженості на власному «Я». Звідси — один

крок до аргументів на користь ідей лібералізму.

Але якщо зазначати, що й інші люди теж ство�

рені за образом і подобою Бога, можна прийти

до ідеї рівності всіх перед Всевишнім. Більш

того, «враховуючи такі заповіді, як «люби свого

ближнього, як самого себе», «усе, чого тільки

бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть

і ви їм», людину можна розглядати лише як

частинку людської спільноти» [5, с. 132]. Звідси —

лише один крок до пріоритетних ідеалів соці�

алізму: суспільної власності та громадського

життя. 

Християнські корені лібералізму можна вияви�

ти ще глибше. Свобода, рівність і братерство —

основоположні категорії лібералізму — не що

інше, як «євангельські цінності». Постулювання

ідеї рівності знаходимо в посланні апостола

Павла до римлян: «Немає бо різниці між юдеєм

і між греком; бо той самий Господь усіх, багатий

для всіх, хто його призиває» [1, Рим. 10.12]. Роз�

виток сучасної політики в цьому контексті

можна представити як своєрідну секуляризацію

«євангельських цінностей». 

Більш того, оригінальність всієї політичної

історії Європи напряму пов’язана з християн�

ством. Широке розповсюдження цієї думки, як

і наявність достатньої аргументації на її ко�

ристь, не залишають місця для сумнівів щодо

кореляції християнських і політичних поглядів

у європейській культурі. Релігія і політика —

різні виміри реальності, що зовсім не означає їх

взаємного неприйняття. Якщо ідеї Бога, люди�

ни та їх зв’язку окреслюють центральну пробле�

матику релігії, то в центрі політики — проблеми

пошуку правильного земного життя людини

і суспільства, позбавлення від тягаря страждань,

що переслідують людське життя тощо. 

Звернемось до темпоральних розбіжностей

у позиціях трьох класичних ідеологій (консерва�

тизму, лібералізму, соціалізму), їх ставленні до

часу. На думку К. Манхейма, диференціація істо�

ричного часу залежить від тієї утопії, яку поділяє

конкретна соціальна група [11, с. 179]. Консерва�

тивне сприйняття часу орієнтоване в минуле,

оскільки вважається, що саме в минулому були

створені всі варті уваги цінності. Щодо лібераліз�

му зазначимо, що лібералізм «ніколи не був док�

триною, орієнтованою в минуле. Ніколи не було

доби, коли б сповна реалізувалися ліберальні іде�

али і лібералізм вже не очікував на подальше

вдосконалення інститутів» [6, с. 67]. На думку

К. Манхейма, повне здійснення ліберальних іде�

алів очікується в далекому майбутньому. У цьому

спостерігається схожість соціалізму з лібераліз�

мом. В обох випадках «царство свободи та рівнос�

ті переміщується в далеке майбутнє. Втім, у со�

ціалістичній утопії це майбутнє характерним

чином визначається значно конкретніше як

час загибелі капіталістичної культури» [11, с. 201].

Але, як зазначає В. П. Заблоцький, орієнтація

лібералізму на далеке майбутнє здійснюється

через теперішнє, через «осучаснення суспіль�

ства», яке звільняє його для розвитку [7, с. 5]. Са�

ме в цьому спостерігається певна темпоральна

спорідненість між феноменами моди та лібера�

лізму, яка полягає в експлуатації темпоральної

парадигми «тут�і�зараз».

Стосовно лібералізму Л. фон Мізес зазначав,

що ця доктрина, будучи спрямованою на пове�

дінку людей в цьому світі, не зачіпає їх внутріш�

ніх, духовних і метафізичних потреб [12, с. 9].

Лібералізм не обіцяє щастя, лише задоволення

від речей зовнішнього світу. І в цьому, вказують

критики, його найсерйозніша помилка. Але

ж всяка соціально�економічна доктрина, будучи

здатною привести людей до багатства чи до бід�

ності, ніколи не зможе зробити людей щасливи�

ми. Обіцянки ідеологами щастя та виконання

найпотаємніших бажань — фантастика. Лібера�

лізм «не прагне створити нічого, крім зовніш�

ніх передумов розвитку внутрішнього життя»

[12, с. 10]. Створення цих передумов, будучи на�

ціленим на майбутнє, стосується насамперед

реального світу і співвідноситься насамперед

з реальним теперішнім часом. Отже, лібералізм

спрямований у майбуття через теперішнє.
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Слід зазначити, що мода, фіксуючи суча�

сність, також вельми вдало заграє з майбутнім,

демонструючи тенденції майбутнього. Мода

вводить у культуру не просто звичайні новації,

а, найчастіше, авангардні новації, які, самі по

собі, випереджаючи теперішнє, стають орієнти�

ром, який визначає майбутнє. Відповідно, мода —

«випереджуюча» сьогочасність, майбутнє в те�

перішньому. Так, Ю. М. Лотман відмічав, що

обов’язковим елементом моди є її екстравагант�

ність [10, с. 126], тобто, здатність пропонувати

авангардні новації. 

Мода заявляє про себе найчастіше у різнома�

нітних сферах на нових, незвіданих територіях,

здійснюючи своєрідну розвідку. Мода, згідно

з Ю. М. Лотманом — це своєрідна «експеримен�

тальна перевірка меж дозволеного» [10, с. 128].

Адже будь�які нововведення цікаві тим, що во�

ни, з одного боку, ще не користуються довірою,

а з іншого, і не втрачали її. Відповідно, мода

виступає своєрідним перевірочним полігоном

новацій: або новаціям стануть довіряти і вони

повноправно ввійдуть у культуру (і ніхто згодом

не згадає, що ці новації зароджувалися у вигля�

ді моди), або ці новації не пройдуть перевірки

часом і все спишеться на їхню «модність». 

Отже, будь�яка модна новація завжди йде

хоча б на півкроку попереду інших культурних

новацій, будучи своєрідним «проривом» у май�

бутнє чи, дотримуючись нашої термінології,

у випереджуючу сьогочасність. Так, М. Хайдегер

вказував, що теперішнє завжди відкрите май�

бутньому [16, с. 400]. Отже, мода здатна «вводи�

ти» людину у випереджуючу сьогочасність, яка

відкрита майбутньому. 

На думку К. Хюбнера, який досліджував інди�

відуальні риси різних національних економік,

«італійська мода в усьому світі розглядається як

авангардистська» [17, с. 379]. Причому, посту�

пово італійці настільки звикли до цієї думки, що

їхні продукти все більше стали відриватися від

традиційних смаків. Це призвело до того, від�

значав К. Хюбнер, що італійські товари сприй�

маються на європейському ринку як більш

оригінальні, авангардні, такі, що диктують на�

прямки майбутнього. Таким чином, сутність

моди полягає не лише у розширенні меж сього�

часності, але й у випередженні теперішнього,

визначенні напрямків майбутнього.

Лібералізм теж вдало демонструє свою тем�

поральну орієнтацію на майбутнє. Так, примі�

ром, якщо раніше консерватизм протиставляв�

ся лібералізму, то в сучасному динамічному світі

вони, як вважає Гі Сорман, доповнюють один

одного. Консерватизм — це позиція, лібералізм —

це модель, проект суспільства [14, с. 9]. Причо�

му, на думку Д. Боуза, саме ідеологія лібералізму

найбільше підходить «для динамічного світу,

в який ми зараз вступаємо, як би його не назва�

ли: інформаційна епоха, третя хвиля чи третя

промислова революція» [3, с. 4]. 

Активний розквіт моди в сучасній культурі, як

і пріоритетність ліберальних цінностей в захід�

ній політичній культурі, свідчить про зміщення

акцентів на позитивне сприйняття теперішньо�

го, сьогочасності. Людина починає усвідомлю�

вати, що важливі саме ті цінності, які реалізову�

ються тільки в теперішньому, прагнучи більш

ретельно його конструювати. 

Як мода, так і лібералізм, продукуючи куль�

турні інновації, сприяють швидкій адаптації

людей до неординарних ситуацій. Ці феномени,

продукуючи новації, сприяють кризам ідентич�

ності (людина моди часто стикається з необхід�

ністю ідентифікувати себе з новим образом),

демонструючи індивіду, що йому підвладне

подолання криз ідентичності і більш глибокого,

екзистенційного характеру. 

Мода — своєрідний індикатор «відкритості»

суспільства. Процеси мінливості моди активізу�

ються саме в тих сферах культури, в яких при�

сутність процедур для критики достатньо висо�

ка, тобто експансія моди в нові сфери культури

свідчить про здатність цих областей культури

бути критикованими. Причому, здатність до

критики є елементом відкритості конкретної

сфери культури, а мода найактивніше процвітає

саме у відкритих суспільствах, що також спорід�

нює її з лібералізмом.

Таким чином, як для феномену моди, так і для

феномену лібералізму орієнтація на зміни та

новації, руйнування обмежень свободи в різно�

манітних суспільних сферах є сутнісною характе�

ристикою. Як мода, так і лібералізм, здійснюючи

спільну експансію в різноманітні суспільно�

політичні сфери, здатні активно посилювати про�

цеси соціокультурної динаміки, змінюючи жит�

тєвий простір індивіда. Їх поєднує темпоральна

орієнтація на сьогочасність. Втім, ця орієнтація

на темпоральну парадигму «тут�і�зараз» має

в обох випадках суттєві відмінності. Лібералізм —

стратегія для майбутнього, що частково реалізу�

ється в сьогочасності. Мода — «триваюче тепе�

рішнє», яке частково відкриває майбутнє. Мода,

здійснюючи перевірку тенденцій майбутнього,

більш занурена у сьогочасність, тоді як лібера�

лізм спрямований у майбуття через теперішнє.

Статья посвящена выявлению корреляции фе%
номенов моды и либерализма в европейской куль%
туре, для которых понятие свободы является
ключевой категорией. Сущностной характери%
стикой, как моды, так и либерализма выступает
ориентация на изменения и новации, разрушение
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ограничений свободы в различных проявлениях
бытия. И мода, и либерализм — на первый взгляд
кардинально разные явления — совершая общую
экспансию в различные общественно%политиче%
ские сферы, способны активно усиливать процес%
сы социокультурной динамики, изменяя жизнен%
ное пространство индивида.

Ключевые слова: мода, либерализм, свобода,

время, политика.

The article is devoted to fashion and liberalism
phenomena correlation in European culture for which
the notion of freedom is a key category. The essential
feature of fashion, as well as of liberalism, is the focus
on changes and innovations, destruction of freedom
limits in various forms of life. Both fashion and libera%
lism — radically different phenomena at first glance —
through a joint expansion into various socio%political
spheres are able to strengthen the processes of social
and cultural dynamics, changing individual life space.

Key words: fashion, liberalism, freedom, time,

politics.
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В статті представлено та узагальнено кон%
цептуальні підходи до визначення поняття
«стратегічна культура». Досліджено основні
фактори її формування та перспективи реалізації
специфічної стратегічної культури як основи
спільної безпекової і оборонної політики кран
Європейського Союзу.

Ключові слова: Європа, Європейський Союз,

європейська інтеграція, стратегічна культура,

політична ідентичність, європейська ідентич�

ність.

Європейська спільнота як стратегічне спів�

товариство має особливе прагнення до розуміння

динаміки подій і подолання бар’єрів невизначе�

ності, мінливості, складності й неоднозначнос�

ті, що супроводжують процеси її існування,

функціонування та розвитку. В основі розумін�

ня цих тенденцій стає поняття «стратегічна

культура» яке визначає здатність передбачати

тривалі наслідки своїх дій, бути об’єктивними

і приймаючи рішення спиратися на різноманіт�

ні точки зору. 

Стратегічна культура розглядається як відоб�

раження пануючих в суспільстві морально�полі�

тичних цінностей, а її формування відбувається

під впливом багатьох норм та факторів, які

мають як статичні, так і динамічні показники.

Стратегічна культура являє собою відповідь на

певні суспільні потреби, а не реалізацію якоїсь

єдиної моделі. Ключові актори, що визначають

динаміку світової ситуації, розширюють сфери

застосування теорії й методів стратегічного ана�

лізу, а сучасна стратегія характеризується якіс�

ними показниками національної стратегічної

культури, лідерства й ініціативи. Отже, дослі�

дження цього явища набуває виняткового сенсу,

а його наукове висвітлення забезпечує розумін�

ня сукупності перетворень, які відбуваються

в сучасному світі.

Мета дослідження полягає у з’ясуванні кон�

цептуальних підходів дослідження понять

«стратегічна культура» та «європейська страте�

гічна культура», а досягнення мети обумовило

необхідність розглянути теоретичні підходи та

емпіричні дані, що сприяють вирішенню на�

ступних завдань:

— визначити основні наукові напрямки та

дослідити нові підходи до розуміння поняття

«стратегічна культура»;

— дослідити основні фактори та історію фор�

мування європейської стратегічної культури як

основи безпекової політики Європи;

— зробити висновки, що до перспектив реа�

лізації спільної стратегічної культури в Євро�

пейському Союзі.

Виконання поставлених завдань здійснюва�

лась шляхом дослідження основних загально�

теоретичних концепцій безпекової політики.

У понятті стратегічної культури є дві складові:

— Перша поєднує загальні уявлення суспіль�

ства про навколишню дійсність: погляди на світ,

ставлення до інших країн, розуміння зовнішньої

політики, ставлення до армії, війни тощо.

— Друга складова має оперативний характер

і визначає критерії відповідно до яких більшість

суспільства буде (чи не буде) підтримувати фор�

ми протидії загрозам, які влада вважає прийнят�

ними та життєвоважливими для країни та такі,

що потребують негайного втручання владних

структур.

Поняття «стратегічна культура» поєднує

широке коло категорій, що характеризують спе�

цифіку суспільства, тому досі немає його одноз�

начної і чіткої формалізації, хоча багато дослід�

ників намагалися це зробити. Деякі політологи

(Ф. Хоффман та інші) взагалі пропонують виді�

лити вивчення стратегічної культури в само�

стійну дисципліну стратегічних досліджень

(strategic studies). Сьогодні ця тема набуває ши�

рокої популярності як серед науковців та полі�

тиків, так і серед публіцистів[1].

Спробу дослідити це складне явище зробив

американський політолог, один із провідних

дослідників зовнішньої політики США — Ро�

берт Кейган. В своїх роботах, зокрема, в книзі

«Сила та слабість» автор досліджує та порівнює

зовнішню політику США та Європи, зазначаю�

чи, що європейський вибір — це світ законів та

перемовин, а вибір США — пріоритет військо�

вої сили. Визначальним фактором такої різниці

у ставленні до безпекової політики Р. Кейган

визнав стратегічну культуру.

Інший американський вчений А. Джонсон,

який запропонував визначення стратегічної
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культури як інтегрованої системи символів

(мова, аналогії, метафори тощо), що визначають

стратегічні преференції суспільства, відображе�

ні в головних принципах концепції національ�

ної безпеки. Мова йде про те, як суспільство

говорить, думає, пише, знімає кінофільми, роз�

повідає анекдоти, про все те, що сьогодні стано�

вить його політичну ідентичність.

Своє бачення стратегічної культури предста�

влене викладачем лондонського Королівського

коледжу (King’s College) Кристофом О’Мей�

ером в книзі «У пошуках європейської страте�

гічної культури. Мінливі стандарти безпеки

й оборони в Європейському Союзі» [2]. Автор�

ське поняття стратегічної культури дозволяє

пояснити поведінку держави виходячи не із

критеріїв раціональності, а із глибинних, вла�

стивих їй (у тому числі історичних) переваг, які

не завжди збігаються з конкретними цілями

сучасної влади в державі. 

На думку авторитетного американського до�

слідника К. Грея, саме стратегічна культура

впливає на інституціональні системи цінностей

та ідеалів, що визначають «національний підхід

до війни як інструменту політики» [3]. Це гово�

рить про те, що урядові відомства, які керують

збройними силами, при прийнятті рішення

з питань національної безпеки та зовнішньої

політики завжди діють у певній ціннісній систе�

мі координат. 

Для формування засад стратегічної культури

вирішальними є геополітичні, міфологічні та

історичні фактори.

Активізація інтересу до геополітики відбулася

в політичних колах наприкінці 80�х років ХХ сто�

ліття, коли політики знову звернули увагу на

роль географічних факторів у державних відно�

синах. Материкові ландшафти, гірські масиви

й океанські простори, завдяки появі міжконти�

нентальних ракет, космічних супутників, і ядер�

ної зброї, на деякій час втратили своє значення.

Але в наслідок ослаблення військового проти�

борства на перший план вийшли проблеми

соціально�економічного й політичного характе�

ру, де географія відіграє особливу роль. Вирі�

шення таких проблем — як вибір більш вигідно�

го маршруту будівництва газо/нафтопроводу,

боротьба з нелегальною імміграцією та поши�

ренням наркотиків, стає неможливим без все�

бічного урахування географічних факторів.

Другому фактору формування засад страте�

гічної культури — міфу та його ролі в соціаль�

них системах, присвячено багато політологіч�

них досліджень, за більшістю яких політичні

вподобання населення найчастіше орієнтуєть�

ся на політичні та соціокультурні міфи. Про�

блема полягає у тому, що той самий міф можна

використовувати в різних цілях: від консоліда�

ції народу до підбурювання до міжетнічних

конфліктів.

Історичний фактор сформував відношення

європейців до зовнішніх загроз, які стали при�

родним і звичним елементом політичного жит�

тя європейського суспільства і виробили компо�

ненту європейської політичної культури та

концепт європейської ідентичності. 

Історія формування спільної Європи складна

та неоднозначна. Поняття «Європа» почало ви�

користовуватись із середини XVII століття,

воно прийшло на зміну поняттю «Християнсь�

кий світ», або «Christendom», як раніше назива�

ли католицькі західноєвропейські країни. Нове

поняття ознаменувало появу нового типу су�

спільної свідомості, яке представляє Європу

значною мірою як духовну, філософську катего�

рію, а не географічну територію.

Початком формування спільного європейсь�

кого простору можна вважати Новий час і епоху

Просвітництва, коли були започатковані та вті�

лені перші розробки, які стосувалися сьогод�

нішніх ідеологічних компонентів Європейсько�

го інтеграційного проекту: демократія, інститут

громадянства, національна держава, права і сво�

боди громадян, ліберальна економіка. На сьо�

годні ціннісні настанови, які були сформульо�

вані наприкінці XVIIІ і протягом ХІХ століття

Іммануїлом Кантом, Шарлем Луї де Монтеск’є,

Жаком Руссо, Максом Вебером та багатьма

іншими мислителями, є ядром європейської

ідеології. Вони започаткували справді єдиний

інтелектуальний і політичний простір, який був

максимально раціоналізований та поступово

позбавлявся релігійних та етнічних забобонів.

Питання про кордони Європи в різні часи

вирішувалося по�різному. Знаменитий австрійсь�

кий канцлер XIX століття Клеменс Венцель

Лотар Меттерніх стверджував, що «Європа почи�

нається за околицею Відня», заперечуючи євро�

пейськість більшої частини своєї імперії. З іншо�

го боку, належність до Європи Великої Британії,

заперечувалася як діячами панєвропейського

руху 20–30�х років минулого століття, так і Шар�

лем де Голлем, який не раз говорив про Європу

від Атлантики до Уралу. Семюель Хантінгтон

стверджував, що цивілізаційний розподіл Євро�

пи відбувається між протестантсько�католиць�

ким та православним світом, а кордон проходить

по Західній Україні. Е. Морін зазначав, що не

існує якогось одного визначального принципу,

який би дозволив ідентифікувати Європу як єди�

ний простір, а що комплексна європейська іден�

тичність може бути сформульована, лише беручи

до уваги «всю сукупність невизначеностей, дво�

значностей і протиріч» [4].

Ідею об’єднаної Європи в різних формах

бачили всі знамениті завойовники Європи.
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Новий порядок (die neue Ordnung) Адольфа Гіт�

лера також був розрахований на об’єднану

Європу. Опоненти Гітлера в Німеччині (Конрад

Аденауер) та за кордоном (Роберт Шуман), а та�

кож представники рухів Опору країн Західної

Європи сповідували своє власне бачення після�

воєнної об’єднаної Європи. Лідер італійського

Опору Альтьєро Спінеллі, який пізніше став

одним із батьків європейської інтеграції, ще

у 1941 році випустив свій варіант декларації

європейської єдності — «Ventotene Manifesto»,

за яким у 1944 році було написано федералістсь�

ку декларацію європейської єдності дев’яти різ�

них рухів Опору.

У 50�ті роки ХХ століття теорія регіональної

інтеграції розглядалась Ернстом Хаасом, [5] який

писав, що у зовнішньополітичному контексті

головною виступає проблема наднаціональності

прийняття рішень.

Наукові дослідження процесів європейської

інтеграції розвивались в різних політологічних

теоріях — в традиційній теорії федералізму,

функціоналізму, неофункціоналізму та «модер�

нізованого» неофункціоналізму. На всі ці кон�

цепції вплинула прихильність європейців до

ліберальних цінностей, демократичних проце�

дур та інститутів.

В європейському співтоваристві сформува�

лись уявлення про оптимальні та припустимі

стратегії, що трансформують спільні соціальні

цінності в зовнішньополітичні цілі, програми й

дії. Така позиція ґрунтується на певних культур�

них традиціях та історичних подіях.

Після тяжкої за соціальними, економічними

і політичними наслідками Першої світової вій�

ни в європейських демократіях відбулося явне

тяжіння до політичних методів, в основу яких

було покладено пошук взаємоприйнятних ком�

промісів, угод і домовленостей, здатних розв’я�

зати конфлікт і запобігти його переростанню

у воєнні дії. Важливим елементом політичної

культури європейських демократій напередодні

Другої світової війни стала «стратегія умиротво�

рення», що визнавала компроміс із агресивни�

ми тоталітарними режимами як припустимий

захід запобігання війни. Політичні і стратегічні

концепції безпекової політики Європи почали

спиратися на правові норми та становлення

міжнародних інститутів, здатних забезпечити

реалізацію цих норм. Особливе значення отри�

мала «стратегія залучення» небезпечних держав

та режимів у міжнародні структури та інститути.

Передбачалось, що за допомогою цієї стратегії

можна переконати авторитарні та тоталітарні

режими відмовитись від агресивних планів та

схилити до співпраці.

Після Другої світової війни, яка брала витоки

в одвічному протиборстві європейських гігантів

за світове домінування, Європа зуміла покінчи�

ти з територіальним експансіонізмом та стати

на шлях реалізації інтеграційного проекту. Зара�

ди відновлення «колись втраченої цілісності» їй

довелось відмовитися від риторичного засто�

сування категорії «культурна винятковість»,

замінивши його демократичною політикою на

засадах «культурного розмаїття».

Щоправда, автор монографії «Антиамерика�

нізм», яка викликала величезний інтерес у сві�

товій політичній думці, Жан�Франсуа Ревель

вважає, що «насправді обидва терміни охоплю�

ють все той же культурний протекціонізм» [6].

На його думку, ідея того, що культура може збе�

регти свою оригінальність побудовою барикад

проти зарубіжних впливів, є застарілою ілюзі�

єю, яка завжди дає результат, протилежний

бажаному. Ізольованість, пише він, породжує

стерильність, а вільне поширення культурних

продуктів і талантів дозволяє кожному суспіль�

ству увічнюватися та поновлюватися. 

Стратегічна культура є визначальною в полі�

тиці національної безпеки, тому що остання

напряму є результатом тих конкретно�історич�

них умов, у яких вона формувалась. Відповідно

до цього заклик до розробки концепції «нової

стратегічної культури Європи» містить текст

Європейської стратегії безпеки (ЄСБ), що була

прийнята у 2003 році. В Європейському Союзі

схиляються відносити до європейської зони

винятково країни, що входять до цього інтегра�

ційного формування. Принаймні у такий спосіб

підходять до виконання своїх функціональних

повноважень відповідні управлінці в Брюсселі.

З погляду рішучої протидії можливій зовнішній

інтервенції неодноразово висловлювався Х. Со�

лана та наполягав на необхідності «спільної стра�

тегічної культури» для Європейського Союзу.

«Стара» Європа готова захищати саме євро�

пейські цінності. Характер її позиції у безпеко�

вій сфері рішуче відрізняється від історично

більш традиційних підходів, де на перше місце

завжди і безоглядно висувається захист терито�

ріальної цілісності та державного суверенітету.

Тим самим це інтеграційне формування чітко

дає зрозуміти зовнішньому світові, що Європа

не надто переймається і зовсім не боїться пося�

гань в рамках історичного експансіоністського

підходу. Європейський Союз більше боїться

втрати власної особливості, яка почала форму�

ватися від часів, коли така організація була

тільки в проектах видатних мислителів. Європа

перестала бути джерелом великих воєнних

конфліктів, що в історичному минулому прак�

тично завжди починалися з суперечностей між

Францією та Німеччиною. Тепер це — дві

потужні складові європейського інтеграційно�

го моноліту [7].
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Стратегічна культура фіксує сприйняття елі�

тою та суспільством зовнішніх загроз для спіль�

ноти. Після закінчення «холодної війни» Євро�

па бачать основні загрози власної безпеки не

стільки в можливому зіткненні з Росією, скіль�

ки в активізації екстремістських суспільно�по�

літичних і релігійних утворень та рухів. Джерело

загрози — це не лише терористичні мережі, на

зразок «Аль�Каїди», до цього переліку входять

режими, що підтримують тероризм, здійснюють

масові репресії проти власного населення, зазі�

хають на безпеку сусідніх держав і прагнуть ово�

лодіти зброєю масового знищення. Однак, ви�

знаючи небезпеку міжнародного тероризму, не

всі в Європі бачать в цьому безпосередню гостру

загрозу власної безпеки, яка вимагає невідклад�

них і радикальних дій. Багато в чому це пов’я�

зано з тим, що значна частина європейського

континенту географічно відділена від нестабіль�

них районів мусульманського світу. На сьогодні

Європа не сприймається об’єктом великомас�

штабних терористичних атак, подібних до уда�

рів по Всесвітньому торговельному центру

в Нью�Йорку (США — вересень 2001 р.) або

кривавому мюзиклу «Норд–Ост» у Москві (Ро�

сія — жовтень 2002 р.). 

Зрозуміло, що для стримування потенційної

загрози європейські держави готові застосову�

вати військовий потенціал. Зокрема, частина

країн Європейського Союзу є членами НАТО,

і в період «холодної війни» їх найважливішим

стратегічним завданням було забезпечення на�

дійних американських ядерних гарантій в разі

вторгнення радянських військ на територію

Європи.

Але на сьогодні, характер зовнішніх загроз

змінився, і значна частина європейських сус�

пільств на чолі з елітою схиляється до думки, що

стримування «нових супротивників» за допомо�

гою воєнної сили далеко не завжди ефективно,

а, можливо, — взагалі безглуздо, і, головне, не

може усунути джерело й передумови загроз.

Військова міць сама по собі не може забезпечи�

ти безпеку. На її місце виходять політичні

інструменти, орієнтовані на те, щоб не стриму�

вати загрозу, а усунути її причину. 

У цілому, європейська стратегічна культура

являє собою продовження й розвиток «культури

компромісу» і здорового глузду. У рамках цієї

культури конфлікт дійсно може бути вирішений

на компромісній взаємоприйнятній основі, але

це вимагає, щоб конфронтуючі сторони дотри�

мувалися однакових правил і норм, а конфлікт

був породжений не протистоянням ідеологій,

а мав матеріальну основу. Вирішення такого

конфлікту не вимагає знищення конфронтую�

чої сторони, тим паче, що учорашній супротив�

ник може завтра стати союзником у якійсь

іншій суперечці. Дійсно, більшість конфліктів,

що історично мали місце в Європі, були саме

такого типу.

Однак, при вирішенні конфліктів між ідеоло�

гією демократії та тоталітаризму стратегія ком�

промісу приречена на поразку, саме тому спроби

«умиротворити» нацистську Німеччину або ста�

лінський режим СРСР виявилися провальними.

Ні мюнхенська угода 1938 року, ні Ялтинські чи

Потсдамські домовленості 1945 року не змогли

зупинити тоталітарну експансію. Це — результат

того, що в рамках тоталітарної ідеології будь�

який компроміс із супротивником — не більш

ніж тактичний маневр, покликаний приспати

пильність супротивника і забезпечити собі

можливість перегрупування сил.

На формування європейської стратегічної

культури вплинули кризи кінця ХХ та початку

ХХІ століття, тобто Боснійська — 1995 р., Косов�

ська — 1999 р., Іракська — 2003 р.. Кризи при�

скорювали формування європейської спільної

політики в області безпеки й оборони та спільної

політичної ідентичності. Це вплинуло на збли�

ження в розумінні норм щодо застосування сили

для гуманітарних інтервенцій і використання

інститутів Європейського Союзу як організацій�

ної основи співробітництва в сфері безпеки.

Майбутнє європейської стратегічної культу�

ри залежить від багатьох факторів. У своїх дослід�

женнях К. О’Мейер пропонує три сценарії по�

дальшого розвитку Європейського Союзу, від

кожного з яких залежить стратегічна культура [2]:

Перший — «швейцарська Європа»; для цього

сценарію буде характерним обережне ставлення

до застосування сили та небажання ризикувати,

а поріг санкцій на застосування сили буду суттє�

во високим.

Другий — «Європа — глобальна держава»; для

цього сценарію буде характерною готовність

учасників Європейського Союзу легко погод�

жуватися з рішеннями про інтервенції у випад�

ку їхньої виправданості не тільки гуманітарни�

ми цілями, але й цілями реальної політики.

Поріг санкцій на застосування сили буде низь�

ким, а страх перед ризиками — мінімальним. 

Третій — «Європа — гуманітарна держава»;

для цього сценарію буде характерним прагнен�

ня уникати ризиків, бажання гранично усклад�

нювати процедуру видачі санкції на застосування

сили та орієнтація на пріоритет «м’якої сили».

Розвиток та формування спільної європейсь�

кої стратегічної культури — складний процес

взаємодії в Європейському Союзі, де сучасні

тенденції схиляються до сценарію «гуманітар�

ної Європи». Це відбувається завдяки збігу

стратегічних норм в країнах Європейського

Союзу, які дотримуються схожих думок у питан�

нях зменшення значення оборони територій,
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здійснення гуманітарних інтервенцій, можли�

вості зміцнити роль інститутів Європейського

Союзу без підриву власного суверенітету, обо�

в’язкового одержання санкції на застосування

сили з боку ООН, переваги невоєнних методів

врегулювання конфліктів. 

Так, уже на Брюссельському оборонному са�

міті 2003 року конкретно аналізувалися питання

європейської безпеки, йшлося про реальні

загрози для Європейського Союзу поза розгля�

дом безпекової проблематики у контексті саме

цілісної Європи у відповідному географічному

вимірі. Дослідники проблем європейської стра�

тегічної культури за кілька років після появи

відповідного концепту тепер вже цілком слуш�

но називають її формалізацію критичним фак�

тором розуміння еволюції і функціонування

всієї сфери, пов’язаної з суперечностями та

конфліктами континентального, регіонального,

субрегіонального і національного ґатунку.

Тобто, маємо підстави стверджувати, що на

сьогодні члени Європейського Союзу вже діють

в межах специфічної стратегічної культури як

основи спільної безпекової і оборонної політи�

ки, для реалізації якої засновано численні струк�

тури, посади та агентства, але концепція спіль�

ної європейської стратегічної культури — це

складний процес взаємодії, що досі знаходиться

в стадії формування.

В статье представлены и обобщены концепту%
альные подходы к определению понятия «страте%
гическая культура». Исследованы основные фак%
торы ее формирования и перспективы реализации
особой стратегической культуры как основы сов%
местной политики безопасности и обороны стран
Европейского Союза.

Ключевые слова: Европа, Европейский Союз,

европейская интеграция, политика безопаснос�

ти, стратегическая культура, политическая иден�

тичность, европейская идентичность.

Conceptual approaches to the notion definition of
«strategic culture» are represented and summarized in
the article. It is researched the main factors of it’s for%
ming and perspectives of specific strategic culture rea%
lization as the basis of common security and defense
policy of EU member%states.

Key words: Europe, European Union, European

integration, security policy, strategic culture, politi�

cal identity, European identity.
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У статті подано результати аналізу політич%
них трактатів, публічних виступів ідеологів
транснаціонального екстремістського руху «сала%
фітського» спрямування, які містять обґрунту%
вання «самопожертви в боротьбі з ворогом ісла%
му». Визначено пропагандистські прийоми, до
яких вдаються для возвеличення терактів смерт%
ників. Виявлено розходження аргументів, спрямо%
ваних на морально%правове виправдання актів
сакральної самопожертви, із засадами традицій%
них богословсько%правових шкіл в ісламі.

Ключові слова: політичні трактати публічних

виступів ідеологів, суїцидний тероризм, сакраль�

не самопожертвування, доктрини екстремістів.

Суїцидний тероризм, що до кінця 90�х років

минулого століття сприймався як феномен

локального характеру, пов’язаний з діяльністю

місцевих радикальних груп, в останні роки пе�

ретворився на транснаціональне явище, яке

загрожує міжнародній безпеці. З 2005�го щороку

у світі фіксується більше проявів суїцидного

тероризму, ніж за весь період 1980–1990 років

(понад дві сотні таких терактів на рік). Розши�

рюється географія проявів суїцидного терориз�

му: протягом 2001–2008 років смертники вчини�

ли теракти на території щонайменше 25 країн

у різних регіонах світу. Чимало проявів суїцид�

ного тероризму мало місце за межами зони

збройних конфліктів, в країнах, де немає інозем�

ної військової присутності. Дедалі частіше такі

теракти вчиняють безпосередньо в громадських

місцях, зростає чисельність жертв. Особливо

непокоїть експертів потенційна небезпека вико�

ристання смертників для проведення операцій із

застосуванням зброї масового ураження. 

Тенденції останніх років вказують, зокрема,

на те, що поширена концепція, яка акцентує

увагу на організаційному рівні суїцидного теро�

ризму й пояснює його ескалацію через ефектив�

ність нападів смертників як тактики діяльності

терористичних організацій безпосередньо в зоні

збройних конфліктів, недостатня для визначен�

ня ефективних шляхів зниження рівня загрози

суїцидного тероризму міжнародній безпеці. Для

вирішення цього завдання необхідно всебічно

розкрити зміст соціальних аспектів суїцидного

тероризму, які досі не достатньо вивчені. Адже

в жодному разі не применшуючи значення

силових методів протидії терористичній діяль�

ності, наголосимо, що не менш важливо усуну�

ти умови, які експлуатуються терористами для

розширення своєї соціальної бази, сприяють

поширенню радикальної ідеології, роблять цілі

й методи терористичної діяльності привабливи�

ми в суспільстві. Невипадково доповідь Гене�

рального секретаря ООН «Єдність у боротьбі

з тероризмом: рекомендації щодо глобальної

контртерористичної стратегії» містить заклик

до науково�дослідних установ провести додат�

кову роботу з вивчення корінних причин еска�

лації тероризму [1].

Розв’язання порушеної проблеми започат�

ковано рядом досліджень останніх років щодо

ролі в ескалації суїцидного тероризму соціаль�

ного контексту: етнічних і релігійних зв’язків,

культурних і соціально�психологічних чинни�

ків тощо. Варті уваги, зокрема, результати до�

сліджень С. Атрана (Франція), М. Сейджмена

(США), Д. Стерн (США) з висновками щодо

характеристик соціального середовища, яке

є джерелом сьогочасних терористів�смертників

[2–4]. Нині переосмислюється значення ідео�

логічної складової в ескалації міжнародного

тероризму. В аналітичних оцінках і прогнозах,

у наукових дослідженнях останнім часом біль�

ше уваги приділяється аналізові матеріалів

ідеологічного характеру [5]. Питання щодо не�

обхідності забезпечити ідеологічну відповідь

пропаганді ідей, що містять світоглядне обґрун�

тування суїцидного тероризму, одними з пер�

ших поставили ізраїльські дослідники Й. Швей�

цер і С. Голдстейн�Фербер [6]. Учений із США

А. Моххадам доводить наявність причинно�

наслідкового зв’язку між поширенням «салафі�

то�джихадистської» ідеології й ескалацією

транснаціонального суїцидного тероризму [7].

Релігійні аспекти тероризму були предметом

розгляду тематичних збірок, виданих в останні

роки науковими установами Російської акаде�

мії наук [8–9]. Ряд науковців досліджував різні

інтерпретації доктрини війни в ісламі, полемі�

ку, що ведеться навколо цієї проблеми. Так,

онтологія релігійно�філософських концептів

війни і миру в християнстві та ісламі була пред�

метом дисертаційного дослідження вітчизня�

ного науковця К. Семчинського [10]. У працях
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українського вченого В. Лубського розкрито

генезис проблеми війни і миру в теології та пи�

тання війни і миру в сучасному ісламі [11–12].

Інтерпретації доктрини «джихаду» в новітній

історії дослідив науковець з Нідерландів Р. Пі�

терс [13]. У контексті теми цієї статті, безумов�

но, становлять інтерес відповідні дослідження

ісламських учених [14].

Разом з тим аналіз наукових публікацій, в яких

розкриваються ідеологічні аспекти суїцидного

тероризму як соціально�політичного явища,

дозволяє дійти висновку про необхідність більш

детального дослідження світоглядного обґрун�

тування сакральної самопожертви як централь�

ного концепту в ідеологічній основі ескалації

суїцидного тероризму. Це має сприяти, зокрема,

вирішенню важливого для теорії й практики

завдання — відмежуванню доктрини екстремі�

стів від вчення традиційних напрямів і шкіл

в ісламі, так само як і від світоглядної основи

сучасного поміркованого руху ісламського від�

родження.

У цій статті подано результати аналізу полі�

тичних трактатів, публічних виступів ідеологів

транснаціонального екстремістськогоруху «са�

лафітського» спрямування, які містять обґрун�

тування «самопожертви в боротьбі з ворогом

ісламу», визначено пропагандистські прийоми,

до яких вдаються для возвеличення терактів

смертників, виявлено розходження аргументів,

спрямованих на морально�правове виправдання

актів сакральної самопожертви, із засадами тра�

диційних богословсько�правових шкіл в ісламі. 

В останні роки в переважній більшості

випадків акти смертників у різних регіонах

світу було вчинено саме активістами децентра�

лізованого, організованого за мережовим прин�

ципом, транснаціонального екстремістського

руху «салафітського» спрямування. («Салафіта�

ми» називають мусульман, котрі сповідують

ідею повернення до віри й норм життя ранньої

мусульманської общини — «праведних пред�

ків».) Цей рух відомий під різними назвами,

наприклад: «Міжнародний ісламський фронт»,

«салафіто�джихадистський рух», «Аль�Каїда та

її союзники». У західній літературі для характе�

ристики ідеології «Салафітів» часто використо�

вують терміни «фундаменталізм», «ідеологія

відродження» («revivalism»), а також уведений

в обіг англійцями ще в XIX ст. термін «вахха�

бізм». В ісламському світі для визначення ідей�

но�політичної доктрини й характеру діяльності

цього екстремістського руху останнім часом

часто застосовують термін «такфіризм», який

указує на схильність екстремістів удаватися до

практики «такфір» (відлучення людини від

мусульманської спільноти як безбожника).

Важливо враховувати, що серед тих, хто декла�

рує прихильність віровченню «праведних пред�

ків», є і більш помірковані в поглядах, і більш

радикальні. Нерідко вони вдаються до взаєм�

них звинувачень у відхиленні від «істинного

віровчення». Автор уживає термін «салафіти»

щодо активістів екстремістського руху, причет�

ного до терактів смертників, в лапках, аби під�

креслити умовність такого визначення (незва�

жаючи на його поширеність), як і претензій

«салафітів» на монопольну роль послідовників

віри «праведних предків».

Початок організаційного становлення цього

руху (саме як транснаціонального руху на

широкій соціальній основі) припадає на кінець

80�х — початок 90�х років минулого століття,

його ядро склали так звані «афганські моджахе�

ди» — учасники бойових дій проти радянських

військ в Афганістані. Серед ідеологів руху, ідей�

ним предтечею якого були глашатаї «джихаду»

другої половини минулого століття, як�то Саїд

Кутб, Саліх Сіррійя, Абд ас�Салам Фараґ,

зокрема: пропагандист «афганського джихаду»

професор Абдаллах Аззам (загинув у 1989 році),

відомі лідери «аль�Каїди» (чи в новій інтерпре�

тації «Каїди аль�Джихад») Осама бен Ладен

й Айман Завахірі, лідер «аль�Каїди на Аравійсь�

кому півострові» Юсуф Саліх Фах даль�Айірі

(загинув у 2003 році), ідейний натхненник «аль�

Каїди в межиріччі» Абу Мухаммад аль�Макдісі,

названий європейськими ЗМІ «духовним ліде�

ром «аль�Каїди в Європі»» Омар Махмуд

Мохаммед Отман (відомий як Абу Катада),

автор ідеї «брудної бомби для брудної нації» Абу

Мусааб ас�Сурі, богослови із Саудівської Аравії

Хаммуд аш�Шуайбі, Насір аль�Фахд, Алі аль�

Худайр, Ахмад аль�Халіді та інші. (На час підго�

товки цієї статті більшість із названих осіб

ув’язнено.)

Ідеологи розробили доктрину, яка обґрунто�

вує цілі й методи діяльності руху. В її основі —

радикальна інтерпретація «салафітських» ідей.

Апологети руху переконані в тому, що досягнен�

ня їхніх цілей («повернення до віри праведних

предків», «відродження» ісламської імперії —

халіфату) можливе лише шляхом переможної

збройної боротьби з «ворогами ісламу». На їхню

думку, в умовах сьогочасного світу участь у такій

боротьбі — основний обов’язок мусульманина.

Війну необхідно продовжувати доти, доки не

буде відвойовано всі землі, які раніше належали

мусульманській спільноті, щоб іслам запанував

там знову. Ворогами мусульман визначено —

у першу чергу — США, Ізраїль, їхніх союзників,

хто словом і ділом підтримує «антимусуль�

манську політику» цих держав, у тому числі му�

сульман, які співпрацюють із Заходом, а також

«безбожні» правлячі режими в мусульманських

землях.
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Попри те, що ідеологи транснаціонального

екстремістського руху «салафітського» спряму�

вання у своїх пропагандистських матеріалах

використовують поняття й символи ісламу,

посилаються на судження авторитетних теоло�

гів минулого, цей рух не слід ототожнювати ні

з будь�якою традиційною школою чи напрямом

в ісламі, ні з поміркованим рухом ісламського

відродження. Переважна більшість авторитет�

них ісламських богословів з різних країн стверд�

жує, що в основі доктрини цього руху — ідеї, які

суперечать основним принципам ісламу. Ідео�

логи екстремістів вдаються до раціональних

і досить вільних інтерпретацій сакральних тек�

стів, цитати з них використовують вибірково,

фрагментарно, ігноруючи контекст, широко

застосовують аналогії. Такий підхід характер�

ний, зокрема, для світоглядного обґрунтування

концепту «істішхад» — «самопожертви в бороть�

бі з ворогом ісламу». 

У пропагандистських матеріалах руху акти

смертників возвеличуються як найвища форма

«джихаду» й найвищий вияву віри. Обґрунто�

вуючи правомірність таких актів з позицій

шаріату наводять оповіді з хадісів, у яких звели�

чується військова доблесть, непохитність віри,

готовність до самопожертви. У своїй праці

«Лицарі під прапором Пророка» Айман Завахірі

стверджує, що операції з використанням смерт�

ників — найбільш ефективний спосіб завдати

максимальних збитків ворогові. На цій підставі

він вважає смертників кращими серед тих, хто

бореться за віру, і навіть серед тих, хто загинув

у боротьбі [15]. 

Водночас ідеологи екстремістів усіляко на�

магаються відмежувати поняття «істішхад» від

самогубства, яке однозначно засуджується

в Корані. Вони обмежують «самогубство» як

явище випадками, коли людина позбавляє себе

життя з «егоїстичних» мотивів: через страждан�

ня внаслідок болю, негараздів в особистому

житті, слабкості, недостатньої віри тощо. Нато�

мість «мученик», за їх словами, жертвуючи

собою, цінить власне життя менше, ніж бороть�

бу за віру. Для нього смерть — вічне життя в по�

тойбічному світі й надання іншим можливості

гідно жити в цьому світі, звільнення їх від нес�

праведливості. Не випадково у пропагандист�

ських матеріалах смертники зображаються як

люди непохитної віри, демонструється пра�

гнення цих людей виконати «місію» смертника,

їхня радість в останні хвилини життя перед

виконанням теракту. Таким чином стверджу�

ється, що «істішхад» — не гріх, а навпаки, най�

ближчий і найлегший шлях до вічної благодаті.

При цьому ігнорується той факт, що в усіх опо�

відях Сунни Пророка, де йдеться про зразки

військової доблесті й непохитності віри, му�

сульмани не вбивали себе, а гинули від рук

ворога. Останню обставину ідеологи екстремі�

стів намагаються подавати як не принципову,

якою можна знехтувати, якщо того вимагає

обстановка.

Інша богословсько�правова проблема, по�

в’язана з актами смертників, полягає в тому, що

в результаті їх учинення гинуть люди, непричет�

ні до збройного конфлікту. Адже згідно із вчен�

ням мусульман, позбавити когось життя з при�

чин, не виправданих шаріатом, — це тяжкий

гріх і злочин проти людства. Важливо також від�

мітити, що війна в ісламі продиктована необхід�

ністю відбити агресію чи припинити переслі�

дування за проповідування ісламу. Крім того,

в ісламській традиції існують правила ведення

війни. Коран, Сунна Пророка — джерела му�

сульманського права — засуджують тактику

бойових дій і зброю, які знищують мирне насе�

лення [10, 42]. Халіфи наказували війську му�

сульман не вбивати дітей, жінок, літніх людей,

монахів і священнослужителів, гуманно пово�

дитися з полоненими [16]. Ідеологи ж екстремі�

стів стверджують, що існує «законний терор»

(«ірхаб») [17]. Вони доводять, зокрема, що жер�

тви серед цивільного населення допустимі за

певних обставин. Як аргумент наводять при�

клад, коли військо Пророка використало ката�

пульти при облозі міста Таіфа. (Йдеться про

військові дії мусульман проти аравійців–язич�

ників. Облога міста Таі фа, за переказами, відбу�

лася в 630 році.) Знак рівності між «Боїнгами»,

спрямованими на будівлі Всесвітнього торгі�

вельного центру, і катапультою — промовистий

приклад того, наскільки вільно в цих колах

застосовуються аналогії в інтерпретаціях ісла�

мської традиції. Ще один аргумент, який наво�

диться у виправдання жертв серед цивільного

населення в результаті вчинення терактів (як

правило, з посиланням на авторитетне суджен�

ня теолога XIV ст., представника ханбалістської

традиції Такі ад�дін Ахмада ібн Таймійї) — допу�

стимість жертв серед цивільного населення,

у тому числі з числа мусульман, якщо ворог

використовує їх як живий щит. Знову ж таки,

приклад своєрідної аналогії — жертви нинішніх

терористичних нападів на цивільне населення

в громадських місцях, прирівнюються до лю�

дей, котрими ворог прикривався в бою в серед�

ні віки, і які могли бути вражені стрілами му�

сульман (хоч останні не бажали цього).

Крім того, громадяни західних держав, на

думку ідеологів�екстремістів, несуть відпові�

дальність за політику своїх урядів, оскільки

сплачуючи податки, вони фінансують реаліза�

цію цієї політики, делегують владу правлячим

колам на виборах, виявляють лояльність до

влади. Тож лідер «аль�Каїди» публічно закликав
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громадян США задля власної безпеки примуси�

ти уряд їхньої країни відмовитися від «антиму�

сульманської політики» [18]. На адресу США

закидають політику колоніалізму, звинувачують

цю державу в жахливих злодіяннях, порушенні

моральних норм, у геноциді мусульман. Війсь�

кову кампанію в Іраку порівнюють з монгольсь�

кою навалою в XIII столітті. Як наслідок, будь�

які дії у відповідь визнаються виправданими.

Типову для таких пропагандистських матеріалів

риторику ілюструє наведений далі витяг з одно�

го з них: «Америка цілковито хазяйнує в регіоні,

проводить масові вбивства мусульман, прини�

жує їх і вчиняє по відношенню до них жахливі

злочини… Із цією дійсністю, до породження

якої причетна не лише Америка, але й правите�

лі мусульман, учені й агенти, звісно, мусульма�

ни не можуть примиритися. Серед мусульман

є й ті, хто не зупиняється на межі лише неприй�

няття цього, а й поділяють думку, що саме джи�

хад на шляху Аллаха проти Америки — це ключ

до того, щоб змінити положення мусульман,

вигнати Америку й замінити неісламські уряди.

Таким чином, шлях установлення Ісламської

держави — це джихад на шляху Аллаха. Але те,

що необхідно спочатку — це джихад проти аме�

риканців й американської присутності в регіоні.

І оскільки з Америкою неспроможні боротися

держави, то необхідно завдати їй поразки за до�

помогою нетрадиційної війни й нерегулярних

військ…» [19].

Відчуття несправедливості й обурення поси�

люються численними фото� й відеоматеріалами

з місць збройних конфліктів, які демонструють

приниження і страждання мусульман. Такі ма�

теріали спрямовано на те, аби створити вражен�

ня вселенського зговору проти ісламу й мобілі�

зувати мусульман усього світу на боротьбу,

апелюючи до їхньої гідності.

Основним каналом поширення радикальної

ідеології і пропаганди тероризму, зокрема спо�

нукання до вчинення актів смертників, в остан�

ні роки став Інтернет. Віртуальний простір для

екстремістів — засіб комунікації, «школа», «клуб».

З використанням мережі Інтернет культивують

«мученичество», звеличують акти смертників,

молодь підбурюють наслідувати їхній приклад.

Активність екстремістів у використанні мережі,

очевидно, зумовлена її особливостями, зокрема:

глобальним характером, вільним доступом й ано�

німністю, обмеженістю можливостей державно�

го контролю й регулювання.  

Таким чином, ідеологи екстремістів для во�

звеличення актів смертників застосовують ряд

пропагандистських прийомів:

— дегуманізацію «ворога», звинувачення

його в жахливих злочинах, таємній змові, наві�

шування ярликів;

— моральне виправдання вчиненого акту

шляхетною і священною ціллю, а також особли�

вими обставинами;

— зняття відповідальності з виконавця (він,

мовляв, виконує волю Бога);

— тлумачення наслідків учиненого акту як

однозначно позитивних (наприклад, стверджу�

ється, що не лише виконавці таких актів, але

й випадкові невинні жертви потрапляють до раю).

Проте аргументи ідеологів транснаціональ�

ного екстремістського руху «салафітського»

спрямування, в намаганні дати моральне й пра�

вове виправдання актам смертоносної самопо�

жертви, містять чимало суперечливих поло�

жень. Хіба можна прирівняти теракти, тобто

цілеспрямоване вбивство цивільного населен�

ня, до проявів військової доблесті на полі бою?

Чи є ворогами мусульман мешканці міст захід�

них держав і самі мусульмани, які стають жер�

твами терактів? Чи тотожне прагнення вбити

себе й інших у готелі, громадському транспорті,

театрі чи школі готовності до самопожертви

в ісламській традиції? Невже криваві теракти

приносять користь мусульманській спільноті?

Хіба вони сприяють поширенню ісламу у світі?

Перелік таких майже риторичних запитань

можна продовжити.

Боротьба з тероризмом — це в певному сенсі

боротьба інтерпретацій. У цьому контексті виз�

начення «фундаменталізм» для ідеології екстре�

містів, котрі намагаються у своєрідний спосіб

використовувати символи ісламу, вважають себе

авангардом мусульманської спільноти, послі�

довниками «праведних предків», видається не�

конструктивним. Так само не доцільним вида�

ється використання для визначення суб’єктів

і характеру діяльності цього руху понять, пози�

тивних для мусульман, таких як «шахіди», «джи�

хад» тощо.

Разом з тим ескалація діяльності екстреміст�

ських угруповань, які намагаються апелювати

до релігії, в умовах кризи ідентичності молоді

в західних (та й не лише в західних) країнах,

зумовлює необхідність переосмислення місця й

ролі релігії в суспільстві, взаємин між церквою

і державою. Традиційні релігії можуть зробити

значний позитивний внесок у виховання моло�

ді, справляти конструктивний вплив на полі�

тичну свідомість людей. 

Ефективна протидія поширенню радикаль�

них ідей, що спонукають до масових убивств

і прославляють смертників, можлива лише за

умови об’єднання зусиль держав і громадянсь�

кого суспільства на основі норм міжнародного

права, поваги до прав і фундаментальних сво�

бод людини, загальнолюдських цінностей і мо�

ральних принципів, утілених у всіх світових

релігіях. Масштабний міжнародний рух останніх
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років, спрямований на розвиток діалогу релігій

і культур, відображає прагнення народів світу

до утвердження в суспільстві атмосфери гума�

нізму, толерантності, політичного плюралізму,

неприйняття радикальних доктрин, які сіють

ненависть і виправдовують насильство. Усвідом�

лення проблеми і прагнення міжнародного

співтовариства до її подолання вселяють опти�

мізм, дають надію на те, що спільними зусилля�

ми вдасться подолати непрості протиріччя. 

В статье поданы результаты анализа полити%
ческих трактатов, публичных выступлений идео%
логов транснационального экстремистского дви%
жения «салафитского» направления, содержащих
обоснование «самопожертвования в борьбе с вра%
гом ислама». Определены пропагандистские при%
емы, используемые для возвышения терактов
смертников. Выявлены расхождения аргументов,
направленных на морально%правовое оправдание
актов сакрального самопожертвования, с основа%
ми традиционных богословско%правовых школ
в исламе. 

Ключевые слова: политические трактаты

публичных выступлений идеологов, суицидный

терроризм, сакральное самопожертвование,

доктрины экстремистов.

The article presents analysis of political treatises,
public statements of ideologists of the transnational
extremist «Salafist» movement, containing substantia%
tion «self%sacrifices in struggle against the enemy of
Islam». The propaganda receptions used for an
eminence of suicide attacks are determined. Divergen%
ces of the arguments directed on the moral — legal jus%
tification of acts of sacral self%sacrifice with bases of
traditional Islamic schools of law are revealed. 

Key words: political treatises of public statements

of ideologists, suicidal terrorism, sacral self�sacrifi�

ce, doctrines of extremists.
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В статті досліджуються ідеологічні засади
формування ісламської опозиції в контексті війсь%
ково%політичних процесів у Афганістані.

Ключові слова: ісламська опозиція, військово�

політична нестабільність в Афганістані, ідеоло�

гічні корені опозиції.

Військово�політична нестабільність в Афгані�

стані зберігається на надзвичайно високому

рівні, продовжуючи залишатися одним із основ�

них факторів, що визначають стан сфери безпе�

ки в Центральній Азії. Більш того, у порівнянні

з періодом затяжного протистояння по лінії

«Північний альянс» — «Талібан» (друга половина

1990 р. — жовтень 2001 р.) новітня ситуація з по�

гляду внутрішньоафганської стабільності і регіо�

нальної безпеки стала менш передбачуваною.

Нерозривно пов’язана з темою Квітневої ре�

волюції проблема військової опозиції поки сер�

йозно не вивчалась, насамперед через відсут�

ність достатньої інформації.

Але ж «… революція без контрреволюції не

буває і бути не може. Отже, наше завдання —

дати собі точний звіт у тому, яким є (1) класовий

зміст цих соціальних сил; (2) яким є зміст їхньої

реальної, економічної, боротьби тепер 1, с. 3. 

Виходячи з цього, і нам варто визначити:

в чому полягає процес і у чому ідеологічні коре�

ні формування ісламської опозиції, характери�

стики основних загонів ісламської опозиції,

доти визначення її безпосередніх і проаналізу�

вати кінцевих політичних цілей і взаємини між

різними загонами опозиції, а також з’ясувати

ідейні установки, сутність практичної діяльнос�

ті і міжнародних зв’язків.

Ісламська опозиція, що взяла на своє озбро�

єння ідеї й авторитет однієї зі світових релігій,

являє собою головного претендента на владу

в Афганістані. 

Для цього розглянемо основні етапи сучас�

ного афганського ісламського фундаменталізму. 

Перший етап охоплює 1965–1973 роки. Визна�

чився змінами економічного, політичного,

соціального характеру. Уряд Мухумада Юсуфа,

першого прем’єр�міністра в історії країни не

члена королівської родини, здійснив ряд важли�

вих перетворень, що прискорили розвиток

у країні капіталістичних відносин і сприятливих

активізацій суспільно�політичного життя. Го�

ловною подією періоду перебування при владі

М. Юсуфа (1963–1965р.) стало прийняття нової

Конституції, де особливо важливими були два

положення: право на створення суспільних і по�

літичних партій (за посилення контролю над

суспільно�політичною діяльністю) і деяких обме�

жень впливу мусульманських улемів (богословів

і правознавців). У мусульманській країні держа�

вотворення і судочинство, вважалися основни�

ми сферами діяльності ісламської релігії і були

головною опорою її могутності і впливу.

Кабульський Університет перетворили в за�

гальновизнаний неофіційний центр політич�

ної активності молодих представників різних

верств населення Афганістану, він став бароме�

тром суспільно�політичних настроїв. На той час

у ньому вже з’явилися різні, переважно ради�

кальні, ідейні течії, йшла боротьба за вплив на

свідомість молоді. Практично всі групи знахо�

дилися в опозиції до існуючих у країні порядків.

Студенти виходять на вулицю й аж до антимо�

нархічного перевороту М. Дауд (16–17 липня

1973 року) студентство буде виразником, більше

того, політичним авангардом різних радикаль�

них політичних течій.

Колишній студент політехнічного факульте�

ту Кабульського університету, нині лідер фунда�

менталістської Ісламської партії Афганістану

Г. Хекмат’яр у такий спосіб оцінював значення

політичних сутичок і зіткнень у Кабульському

університеті в ті роки: «Я вважаю, що ці зіт�

кнення в університеті зіграли дуже велику роль

в історії ісламського джихада в Афганістані.

Сьогоднішній етап боротьби — це результат тих

зіткнень. Незважаючи на те, що ці зіткнення

закінчувалися арештом багатьох братів�учасни�

ків руху, слухи про них, подібно до вибухової

хвилі, поширювалися серед народу, і усі бачили,

що в університеті існує два угруповання —

мусульмани і комуністи… У ході зіткнень були

убиті і поранені, і все це залучало до ісламсько�

го руху симпатії народу 3, с. 3. 

Чому саме студентський рух заявило про себе

настільки голосно? Справа в тім, що на політич�

ну арену вийшли дрібна буржуазія і міщани.

Селянство залишалося усе ще глухим до со�

ціальних змін. Робітничий клас був нечисленним

і не був самостійною політичною силою. 
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Мусульманське духовенство в країні було не�

однорідним. Нижчі верстви: улеми і мулли,

були вихідцями із селян і в силу низького рівня

освіти і знань, своєї роз’єднаності не могли бути

носіями будь�яких соціальних і скільки�небудь

глибоких ісламських ідеологічних концепцій.

Середня верства духівництва — міські служителі

культу, настоятелі мечетей, викладачі медресе,

професорсько�викладацький склад богослов�

ського факультету Кабульського університету,

теологічної школи Абу�хашефа — мали величез�

ний вплив на населення. Ця частина клерикаль�

ного стану у своїй більшості були в опозиції до

існуючих порядків і проведених реформ, що

ведуть, як вони думали, до поширення в країні

західного впливу, розпусти, корупції, атеїзму. 

Третія, вища верства ісламського духівниц�

тва — улеми, що займали відповідальні посади

в держапараті; хазрати — прямі нащадки Про�

рока; бенкети — глави впливових релігійних

орденів, не довіряли один одному: «Для приду�

шення віри використовували як зброю ту саму

віру» 7, с. 3.

Як підсумок: сильної й організованої ісламсь�

кої партії не було. До того ж скупчення в містах

великих мас людей, у зв’язку з руйнуваннями

і зубожіння селян, масове безробіття загострили

соціальні і національні відносини і створили

в міських низах атмосферу готовності відгукну�

тися на політичні гасла і заклики до дії.

На тлі цих змін у 60�ті роки в ісламських

країнах активізується і праворадикальна ісла�

мська група. Їхні ідеологи виступають за відро�

дження ісламських проявів у формі халіфату

або ісламської республіки. Ці течії почали

поширювати в середовищі середніх міських

верств і в молодій дрібнобуржуазній інтеліген�

ції, що було закономірним явищем. Як най�

більш стійка група населення, вони, з одного

боку, безпосередньо беруть участь у праці і це

породжує в них певний демократизм, прагнен�

ня до справедливості і рівності, ворожість до

великого капіталу; а з іншого, будучи власника�

ми, вони прагнуть зайняти більш високе поло�

ження і придбати більше багатства, що, у першу

чергу, і обумовлює консерватизм дрібної бур�

жуазії. Двоїстий характер дрібної буржуазії

добре відомий, він може стати, за відомих умо�

вах, резервом реакції, але може представляти

і революційну силу (як правило там, де робіт�

ничий клас ще дуже молодий).

В Афганістані в 60�ті роки минулого століття

на передньому краї суспільно�політичного

життя як найбільший активний носій як лівора�

дикальних, так і правих реакційних ідей вийшла

дрібна буржуазія і середня буржуазія з її полі�

тичним авангардом — радикальною дрібнобур�

жуазною інтелігенцією. Але перебороти станові

національні бар’єри вони не зуміли і пішли різ�

ними політичними шляхами. 

Першого січня 1965 року в Кабулі відбувся

Перший Установчий з’їзд Народно�демокра�

тичної партії Афганістану, а вже в 1966 році в ре�

зультаті розбіжностей і реакції НДПА розпада�

ється на дві фракції «Хальк» і «Парчам».

У Кабульському університеті тоді ж виникли

ультрареакційні гуртки ісламського спрямуван�

ня, що поклали початок організованій ісламсь�

кій фундаменталістській течії в Афганістані, що

перетворлась потім в ударний загін сучасної аф�

ганської ісламської опозиції. Простежити істо�

рію виникнення фундаменталістського руху

в Афганістану важко, тому що інформація на

цю тему замовчувалася самими фундамента�

лістами, схильними, як і їхні ідеологічні настав�

ники — єгипетські «брати�мусульмани», до

конспірації усього, що стосується їхньої органі�

зації. Найзапекліша боротьба велася між керів�

никами двох основних фундаменталістських

організацій — лідером Ісламської партії Афгані�

стану Г. Хекмат’яром і лідером Ісламського сус�

пільства Афганістану Б. Раббані. Зміст боротьби

не обмежувався особистими амбіціями, хоча

і вони в наявності. Обоє вважали, що з набли�

женням перемоги ісламської революції в країні

неминуче виникне питання про майбутню полі�

тичну владу в Афганістані. І в цьому контексті

не малу роль грають претензії тієї або іншої

організації на роль лідера в історії і розвитку

ісламського фундаменталізму. Так як їхні версії

досить суперечливі, варто мати на увазі і третю,

більш ранню версію професора богослов’я

А. Сайяфа, лідера створеної в підсумку фунда�

менталістської організації Ісламський союз

звільнення Афганістану 1, с. 3.

Відповідно до цієї версії на богословському

факультеті Кабульського університету з ініціа�

тиви його декана професори богослов’я Гулама

Мухаммада Ніязі був створений і діяв ісламсь�

кий гурток. Його члени обговорювали плани

«відродження ісламу», майбутнє держави, кри�

тикували суспільно�політичний порядок у краї�

ні, читали й обговорювали арабські джерела,

виробляли програмні документи й заснування

майбутньої організації. Гурток обмежував свою

діяльність рамками університету, хоча його

члени брали участь і в опозиційних урядові де�

монстраціях і мітингах .

На інженерному факультеті виник аналогіч�

ний фундаменталістський гурток. Обидва гуртки

об’єдналися і утворили організацію «Мусуль�

манська молодь» — першу ісламську фундамен�

талістську організацію в Афганістані, на основі

якої виникнуть дві фундаменталістські органі�

зації – Ісламська партія Афганістану (ІПА) та

Ісламська організація Афганістану ІОА, що
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склали ударний загін сучасної афганської

збройної опозиції національно�демократично�

му режиму. Із самого початку «Мусульманська

молодь» заявила про себе як украй реакційна

екстремістська організація студентської молоді.

Організація зразу ж вступила в активну бороть�

бу на два фронти: насамперед проти ліводемо�

кратичних сил і, в першу чергу, проти НДПА,

а також проти правлячого режиму, що потурали

вестернізації суспільства і проникненню в краї�

ну комуністичного впливу. Діяльність організа�

ції була строго законспірована і засекречена.

Уряди тільки збільшували соціальну напру�

женість. Наступила криза політичної влади,

логічним виходом з якої виявився військовий

переворот. У ніч з 16 на 17 липня група армійсь�

ких офіцерів під керівництвом колишнього

прем’єр�міністра, члена королівської родини

М. Дауда здійснили державний переворот. Мо�

нархія була ліквідована. Король Захір Шах за�

лишився в еміграції. Афганістан був проголо�

шений республікою. 

Другий етап формування опозиції охоплює

1973–1979 роки і складається з двох етапів:

1973–1975, 1976–1979.

Після антимонархічного перевороту і прихо�

ду до влади М. Дауда починається «найтемні�

ший» період діяльності фундаменталістської

організації «Мусульманська молодь». М. Дауд,

принаймні, на першому етапі, був різко налаш�

тований проти ісламської реакції. Багато фун�

даменталістів опинилися у в’язницях. Деякі

бігли з країни. Саме в цей період виникли впер�

ше принципові протиріччя між «старими» і мо�

лоддю організацій. Причиною розбіжностей

послужив вибір шляхів і методів у подальшій

діяльності фундаменталістського руху за респу�

бліканського режиму. «У часи правління Дауда,

у результаті,цієї тріщини, ісламський рух ви�

явився на порозі розпаду, найбільшими причина�

ми якого, мабуть, були: загибель керівних кад�

рів, арешт кадрових членів і виникнення цілого

ряду протиріч теоретичного і практичного ха�

рактеру між особами, що контролюють рух» 4, с. 3.

Починається третій етап (1979–1989 рр.),
найбільш войовничий, у формуванні і діяльно�

сті ісламської опозиції. Радянське вторгнення

в Афганістан у грудні 1979 року дозволило до�

сягти тієї рідкісної для країни ситуації, коли все

населення об’єдналося, забувши про племінні,

національні, географічні й економічні проти�

річчя. У першу чергу, треба було вигнати Ра�

дянські війська . У перший день нового, 1980 ро�

ку, в Кандагарі повстала 15�я афганська дивізія.

Тисячі ісламських проповідників відгукнулися

на іноземне вторгнення оголошенням джихаду,

і закликали до багатовікових традицій воїнів�

горців. Навіть ті афганці, хто ще не виступав

проти режиму Аміна, приєдналися до боротьби

з радянською 40�ю армією.

Замість того, щоб стабілізувати ситуацію

в країні, Радянські війська ще більше загостри�

ли кризу. Афганська армія, що вони повинні

були підтримувати, поставилася до вторгнення

негативно і почала танути на очах. До середини

вісімдесятих років її чисельність скоротилася

з дев’яноста до тридцяти тисяч чоловік, з яких

багато хто тільки чекали можливості дезертиру�

вати. Після 1984 р. радянські війська в Афгані�

стані відчувають допомогу. Можливо, повірив�

ши власній пропаганді, що стверджувала, що

в погіршенні ситуації в країні винний Амін,

радянське керівництво не захотіло визнавати той

факт, яку незначну підтримку має в дійсності

НДПА і як присутність окупаційних сил може

зіпсувати той мізер, яким ще воно володіло. 

Ще одна помилка полягала в тому, що спо�

чатку частини, яким належалоло брати участь

у вторгненні, набиралися з числа резервістів

з південних мусульманських республік. Легко

зрозуміти мотиви радянського керівництва, що

бажало хоч якось згладити вплив окупації;

подібний підхід мав три серйозних недоліки.

По�перше, пуштуни, домінуюча національність

Афганістану, споконвіку ворогували з народами

колишньої Трансоксіани. Введення солдатів

з цієї області на територію пуштунів було подіб�

ну до гасіння вогню гасом. По�друге, таджиць�

ке, узбецьке і туркменське населення північних

областей Афганістану складалося значною мі�

рою з нащадків тих, хто в двадцяті і тридцяті

роки втекли від кривавих чисток Леніна і Сталі�

на. Сини й онуки цих людей були такими ж за�

тятими антикомуністами, як і пуштуни. 

По�третє, домінування солдатів�мусульман

у радянських військах призвело до утворення

небезпечних тріщин в окремих частинах ра�

дянської армії. Солдатів із середньоазіатських

республік Радянського Союзу часто підозрюва�

ли в симпатіях до місцевого населення, хоча

підстави для цього були далеко не завжди. Так,

у зраді могли запідозрити солдата з Таджикіста�

ну, за звичайне питання про погоду, заданою на

дарі, на який афганець відповів кивком. Згодом

цього солдата могли побити росіяни, що вима�

гали від нього зізнання в тому, що він видав

якусь інформацію. Утім, багато радянських сол�

датів�мусульман дійсно виявилися меж двох

вогнів, і незабаром були відзначені перші ви�

падки купівлі томиків Корану в афганських тор�

говців. Після цього солдати�мусульмани часто

ставали жертвами у своїх частинах жорстокого

поводження; те ж саме, у свою чергу, відбувало�

ся і з призовниками російської національності

в підрозділах де, кількісно переважали солдати

з республік Середньої Азії. Перші великі збройні
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зіткнення між загарбниками і моджахедами від�

булися в гірських районах на сході Афганістану,

населених племенами гільзаїв. 

Радянське керівництво відзначало, що гори

східного Афганістану є осиним гніздом опору.

Ця область, споконвічна вотчина гільзаїв, пер�

шою одержала сучасну зброю з Пакистану.

У розпал літа Радянські війська також зрозумі�

ли, що життєво важливій для них дорозі через

перевал Саланг загрожують моджахеди. В інших

районах країни партизанська війна розгорялася

повільніше, тому що моджахеди побачили, що

кулі, випущені з гвинтівки «енфілд», відскаку�

ють від броні радянських бойових машин, а ку�

лемети не можуть дістати радянські літаки і вер�

тольоти. Крім того, первинні спроби діяти

в бою великими з’єднаннями закінчилися пов�

ним провалом унаслідок гнітючої переваги

радянської армії у вогневій моці.

Дослідник Расул Бахш Раїс пише, що перші

спроби опору, засновані на «принципах повстан�

ня племен», полягали переважно в неорганізо�

ваних прямих нападах на радянські частини, що

призводило до великих увтрат. «Особистий

героїзм і беззавітна відвага горців» продемон�

стрували рішучість афганського народу, але ви�

явилися недостатніми для гідної відсічі. Усвідо�

мивши, що в прямому бою з використанням

важкої техніки їм не здобути перемогу, моджа�

хеди незабаром перейшли до дій дрібними гру�

пами, що нараховують, як правило, від десяти

до тридцяти чоловік. У дослідженні радянсько�

го Генерального штабу, проведеному після за�

кінчення війни, говориться: «Радянські війська

зіштовхнулися з проблемою, як використовува�

ти свої сили і ресурси в боротьбі з невеликими,

надзвичайно мобільними групами моджахедів,

що дотримувалися тактики засідок і раптових

нападів».

У своїх діях моджахеди покладалися на два

найдавніші тактичні прийоми ведення війни:

набіг і засідку. Оскільки велику частину терито�

рії Афганістану займають гори, дороги на знач�

ній відстані сусідять з панівні гірськими схила�

ми, а місцями виявляються затиснуті у вузькі

ущелини. Таким чином, радянські бойові ма�

шини змушені були триматися цих доріг, у той

час як моджахеди мали повну свободу маневру,

маючи можливість перетинати гори по стежках,

відомим їм одним. Нападу відбувалися пере�

важно в сільській або гірській місцевості, звер�

таючись до найрізноманітніших підривних

методів. Вожді опору намагалися організовува�

ти демонстрації і страйки, а також розправляти�

ся з урядовими чиновниками. Однак, по мірі

того, як Радянські війська посилювали кон�

троль над основними містами, подібна діяль�

ність припинялася. 

Саботаж і диверсії не були сильною сторо�

ною моджахедів, що надавали перевагу відкри�

тій демонстрації особистої хоробрості. Проте

були спроби нанести ударів по урядових будин�

ках, громадським установам і газопроводам.

Найчастіше вибухали мости, оскільки колона,

змушена зупинитися, стає ідеальною жертвою

засідки. Забезпечення безпеки транспортних

шляхів було головним завданням радянських

воєначальників. Засідки не тільки збільшували

вартість і ризик будь�якої воєнної операції, але

й дозволяли ворогові захопити зброяю а також

підривали бойовий дух радянських солдатів. 

Оскільки радянську окупацію Афганістану

часто порівнюють з американською війною

у В’єтнамі, напевно, буде не зайвим провести

основне розходження між задачами, що були

поставлені в обох випадках перед арміями над�

держав. Прибувши у В’єтнам, американська

армія зіштовхнулася з численним, дисципліно�

ваним супротивником, що веде війну вже про�

тягом кількох десятиліть, добре озброєним і на�

вченим. Афганський опір, навпаки, виник

стихійно, випередивши створення коорди�

нуючих організацій і появу лідерів. Крім того,

у дійсності він так ніколи і не об’єднався під

загальним командуванням. Сільське населення

відгукнулося на радянське вторгнення інстинк�

тивно, корячись глибоко укоріненим у серце

кожного афганця традиціям вирішувати полі�

тичні проблеми шляхом насильства, і цей сти�

хійний характер опору зберігся протягом усієї

війни. Двома об’єднуючими факторами були:

почуття національної самосвідомості і вірність

ісламові. Однак готовність боротися необов’яз�

ково виливається в успіх, коли приходиться

мати справу із сучасною, значно армією. Раїс

так визначив три головних цілі моджахедів:

1. Не визнавати легітимність кабульського

режиму і підтримувати опозиційні настрої серед

населення.

2. Організувати координуючий центр парти�

занського руху і створювати альтернативні орга�

ни влади у звільнених районах.

3. Підтримувати постійну напруженість,

ведучи війну на виснаження, щоб Радам прихо�

дилося платити за окупацію усе дорожче».

У той час як американська допомога афгансь�

кому опорові почалася з мізерної суми в 30 міль�

йонів доларів у 1980 році й у першу президентсь�

ку каденцію Р. Рейгана виросла зовсім несуттєво,

пакистанський президент Мухаммад Зія�уль�

Хак із самого початку зайняв рішучу позицію

у щодо радянського вторгнення. Маючи по одну

сторону від себе ворожу Індію, а по іншу — Афга�

ністан, окупований радянськими військами,

Пакистан опинився перед погрозою фізичної

ізоляції. Крім того, пустельна і малонаселена
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пакистанська провінція Белуджістан залишила�

ся останньою перешкодою на шляху Радянсько�

го Союзу до Аравійського моря. В Ісламабаді

вирішили, що якщо в Афганістані радянські

війська не зустрінуть ніякого опору, їх наступною

метою, можливо, стане Пакистан.

У цій війні, що велася без пильної уваги засо�

бів масової інформації — і без якого�небудь

інтересу з боку громадськості західних країн, —

Радянський Союз міг повторити методи трид�

цятих років минулого століття, що вирвали

коріння українського села. Вони воліли створи�

ти нове суспільство заново, замість того щоб

йти на угодовство з реакційними шарами насе�

лення, у випадку Афганістану, за давніми родо�

племінними звичаями. 

На думку більшості польових командирів

моджахедів, на сьогодні політичні партії є ско�

ріше перешкодою, чим позитивним фактором

афганського опору» 5, с. 3.

Афганський опір, як і раніше, залишався

розрізненим, що тулиться по укриттях, нездат�

ним устояти перед вогневою міццю. Він перей�

шлов винятково до оборонних дій. Головною

проблемою, з яким зіштовхнулося в цей період

командування радянської армії, був помітний

спад бойового духу військ, що найбільш крас�

номовно виявлялося в широкому поширенні

наркотиків. Крім того, конфлікт що затягся на

невизначений час, уже починав дратувати

й армію, і громадськість. Аналізуючи ситуацію

наприкінці 1984 року, Алексєєв писав: «Афгансь�

кі моджахеди, на першому етапі війни озброєні

лише хоробрістю, здавалося, були приречені

потерпіти поразку, подібно до всіх тих, хто на�

смілювався виступити проти зі зброєю в руках.

Однак у даному випадку головною зброєю ви�

явилися мужність і рішучість, і опір не захлинув�

ся, а навпаки, безупинно набирає сили» 6, с. 29.

Відповідно до офіційної статистики, ра�

дянська 40�а армія втратила за увесь час війни

13 883 чоловік убитими; крім того, загинуло

приблизно 650 чоловік з допоміжних частин.

У можливо, у майбутньому російським дослід�

никам удасться перевірити ці цифри, що вважа�

ються заниженими. Але якими б не були втрати

радянських військ, страждання Афганістану

були незмінно більшими. Замість того, щоб

допомогти будувати нове суспільство, залиши�

ли після себе руїни того, що було. З відходом ра�

дянських військ з Афганістану починається

четвертий етап в історії діяльності ісламської

опозиції.

В статье исследуются идеологические основания
формирования исламской оппозиции в контексте
военно%политических процессов в Афганистане.

Ключевые слова: исламская оппозиция,

военно�политическая нестабильность в Афга�

нистане, идеологические корни оппозиции.

In article the ideological bases of formation of Isla%
mic opposition in a context of military%political proces%
ses in Afghanistan are investigated.

Key words: Islamic opposition, military�political

instability in Afghanistan, ideological roots of oppo�

sition.
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Аналізується концепція взаємозалежності роз%
витку громадянського суспільства і людини (осо%
бистості), адаптована до умов соціально%полі%
тичної практики політичного життя сучасної
України.

Ключові слова: соціальна політика, соціальна

активність, людина, гуманізм, соціальна держа�

ва, суб’єкти соціальної політики. 

Реалії сучасного політичного життя укра�

їнського суспільства окреслюють потребу і не�

обхідність у максимальному наближенні держа�

ви до людини. Актуальність статті визначається

тим, що визнання людини як суб’єкта політики

вкрай необхідне у концепціях політичного, еко�

номічного, соціального, культурного реформуван�

ня українського суспільства. Проблема постає

не тільки у забезпеченні стабілізації політичної

ситуації, підвищенні рівня довіри громадян до

діяльності держави, але і  взаємодії і взаємовід�

повідальності між людиною та політичними

інститутами як суб’єктами політики. Ця про�

блема на сьогодні є особливо актуальною і стос�

ується абсолютно всіх рівнів і напрямів реаліза�

ції політики.

На думку В. Бабкіна, нашій державі «бракує

розроблення її концепції, усвідомлення зна�

чення гуманізації суспільства, забезпечення

людського виміру політики і права» [1, с. 3]. До�

цільно акцентувати увагу на ситуації, що скла�

лася в соціальній політиці, адже саме соціальна

політика — це, насамперед діяльність держави

для збалансованого розвитку суспільства,

забезпеченню стабільності державного прав�

ління й соціального захисту населення [2, с. 621].

Соціальна політика розглядається як система

цілеспрямованої діяльності суб’єктів соціаль�

но�політичного життя, сукупність принципів,

норм, правил, рішень, дій, спрямованих на за�

безпечення ефективного, оптимального функ�

ціонування та розвитку процесів соціального

буття, насамперед, формування та реалізацію

соціальних потреб людини та суспільства, за�

безпечення їх соціальної безпеки. Проте, з іншо�

го боку констатуємо, що соціальна політика

в сучасному політичному житті розробляється

і реалізується без активної участі громадян, які,

переважно, не бажають виявляти активності,

погоджуючись на роль «спостерігача» чи «спо�

живача». Важливо максимально змінювати

систему уявлень масової свідомості про незнач�

ну роль персічної людини в політиці. 

Ступінь дослідження проблеми. Проблема лю�

дини в політиці, участі людини в політичному

житті завжди хвилювала мислителів. Ідея взає�

мовідносин людини і політики тією чи іншою

мірою розроблялася та висвітлювалася у творах

Арістотеля, Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, Ж.�Ж. Рус�

со, Ш. Л. Монтеск’є, І. Канта, Ф. Гегеля, М. Ве�

бера, К. Ясперса, Т. Парсонса, Е. Фромма та

багатьох інших. 

Дослідження проблем теорії і методології

політичної діяльності, місця людини і особи�

стості в політичній системі суспільства на суча�

сному етапі проводять В. Бабкін, В. Горбатен�

ко, В. Воронкова, І. Алєксєєнко, І. Кресіна,

Особливого значення набувають дослідження,

які містять елементи комплексного аналізу гро�

мадянського суспільства і соціальної держави,

їх взаємодії та ролі в такій взаємодії людини,

міра реалізації соціально�політичних прав ісво�

бод громадян. У цьому питанні викликають

інтерес праці О. Скрипнюка, В. Баркова, В. Спі�

вака, Ю. Корнілова, Т. Семигіної, А. Сіленко,

Е. Гансової, В. Римського, Т. Сидоріної, С. Смир�

нова, Н. Волгіна та ін. Аналізуючи досвід і ре�

зультати попередніх досліджень, варто уза�

гальнити, що сучасний етап державотворення

і розвитку українського суспільства неможли�

вий без врахування гуманістичної основи тран�

сформаційних процесів.    

Реальний вияв проблем у соціальній сфері

можливий тільки за умови позиціонування лю�

дини як суб’єкта політики. Завдання соціальної

політики неможливо вирішити, не поставивши
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в центр уваги людину, не забезпечивши умов для

її належного розвитку і самореалізації. Досвід

країн Європи свідчить, що політичні прагнення

здійснити демократичні перетворення в державі

можуть бути марними, якщо вони не наділені

духовними, зокрема гуманними, етичними і мо�

ральними вимірами, орієнтованими на обов’яз�

кове врахування приватних інтересів людини

і громадянина, їх гармонізацію з публічними

інтересами суспільства, на гарантії прав і свобод

людини та механізм їх захисту [3, с. 62].

На думку Ф. Хоффера, саме недовіра і недо�

статня участь людей у сфері реформ були до

цього часу одними з головних недоліків со�

ціально�економічної політики влади. Аналізую�

чи стан і перспективи соціальної політики

в Росії [4, с. 77], Ф. Хоффер зазначає, що народ

виявивився об’єктом, а не суб’єктом соціальних

процесів, тоді коли в світі стало аксіомою — без

активної участі людей в суттєвих змінах умов

їхнього життя неможливо забезпечити прогрес

і згоду в суспільстві. Характеризуючи проблеми

становлення людини як суб’єкта соціальної

політики в Україні, беручи до уваги досвід роз�

винутих європейських країн і країн постра�

дянського простору, які розвиваються, не слід

забувати й того, що українська держава є пост�

соціалістичною й, відповідно, її населення

зможе активно включитися у процес реформу�

вання суспільства лише за умови забезпечення

конституційно закріпленого втілення ідей, цін�

ностей і потенціалу соціальної держави [5,

с.144–145]. 

Таким чином, на даному етапі соціальну

політику України не можна охарактеризувати

з позицій її ефективності. Оскільки розуміння

сутності соціальних інтересів, їх політичного

змісту в сучасних умовах пов’язано з осмислен�

ням і усвідомленням суб’єкта, насамперед, як

носія інтересів, то розкриття певних параметрів

самореалізації людини в соціальній політиці

передбачає актуалізацію особистісних життєвих

мотивів і політичних орієнтацій. Вітчизняний

науковець В. Горбатенко зазначає, що раніше

відчужені від державного управління носії

соціальних інтересів активно заявили про своє

прагнення брати участь у демократичному меха�

нізмі їх реалізації [5, с. 138–140], хоча реальні

механізми демократичної участі продовжують

бути малодоступними для населення. Можна

припустити, що в Україні проблема становлен�

ня людини як суб’єкта соціальної політики

обумовлена тривалим процесом реформування

і трансформації політичної системи. За таких

умов особистісний потенціал людини частково

обернувся відчуженням, правовим нігілізмом,

апатією, деструктивністю і спогляданням.

Головними принципами у взаємодії між люди�

ною і державою у сфері соціальної політики

можна назвати законність, політичний, плюра�

лізм, соціальну справедливість, демократизм,

гуманізм. Гуманітарний підхід у трактування

змісту соціальної політики набуває особливої

значущості, оскільки реалізація відповідних

заходів на практиці вимагає формування уста�

новок і цінностей індивіда як компетентного

і активного учасника політичного життя сус�

пільства. Практика сьогодення виявляє тенден�

ції небажання і невміння формування активної

соціальної політики на галузевому і місцевому

рівнях. Як зазначає вітчизняний дослідник В. Со�

болєв, це свідчить про невисокий рівень компе�

тентності й професіоналізму людей, зайнятих

формуванням і впровадженням соціальної полі�

тики [6, с. 156], не кажучи вже про участь пере�

січних громадян у її формуванні і реалізації.

А тому саме держава (як суб’єкт) займає пріори�

тетне місце у здійсненні і реалізації соціальної

політики. 

Вітчизняна дослідниця Л. Четверикова під�

тримує ідею про те, що соціальна політика —

полісуб’єктна, оскільки не тільки держава є су�

б’єктом соціальної політики (як це було за

радянських часів). Окрім держави, існує низка

недержавних суб’єктів соціальної політики.

У демократичному суспільстві соціальна полі�

тика є спільною функцією демократичної дер�

жави і недержавних суб’єктів громадянського

суспільства. Суб’єктами соціальної політики

є: державні установи; органи місцевого самов�

рядування; позабюджетні фонди — суспільні,

релігійні, доброчинні; недержавні об’єднання,

комерційні структури та бізнес; профспілки,

громадяни. Отже, можемо говорити про те, що

суб’єктом соціальної політики є як держава, так

і громадянське суспільство. Навіть більше, саме

це дає нам один із аспектів соціальної держави:

розвинене громадянське суспільство, яке бере

активну участь у житті суспільства. [7]. 

У складній структурі суб’єктів соціального

розвитку і здійснення соціальної політики безпо�

середнім і основним суб’єктом є людина, особи�

стість. Демократизація суспільства передбачає

здійснення політики людьми для людей. Тому

активна участь особи в політичному житті, роль

людини як суб’єкта політики має вагоме значен�

ня, особливо в соціальній політиці як важливому

внутрішньому напрямку державної політики.

Соціальна держава у кожній країні форму�

ється, виходячи із специфіки національних,

історичних, соціально�політичних, географічних

умов та традицій співіснування в межах кон�

кретного суспільства. Відповідно до цього ство�

рюється модель, яка дозволяє знайти соціуму

власний, оптимальний шлях до соціальної

держави [5, с. 148] Сучасна модель соціальної
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політики в Україна має ряд особливостей, які

залишились у спадок ще з радянських часів,

зокрема низька культура політичної участі насе�

лення, значний вплив держави по регулювання

і фінансування соціального сектору, недостат�

ній рівень публічності дій інститутів політичної

влади в соціальній сфері тощо. Реалії політич�

ного життя свідчать про низький рівень зацікав�

леності населення концепціями соціального

реформування. Російський дослідник В. Римсь�

кий, характеризуючи стан і перспективи роз�

витку соціальної політики в Російській Федера�

ції, зазначає, що російські політики і державні

діячі не вміють направляти активність громадян

на вирішення реальних проблем, а самі грома�

дяни не в змозі запропонувати рішення соціаль�

них проблем на професійному рівні, що дозволи�

ло б їм конкурувати з пропозиціями чиновників

у реалізації соціальної політики. Через доміну�

вання держави в галузі вироблення концепцій,

ідеологій, стратегій і програм вирішення про�

блем таке розуміння політики нав’язується гро�

мадянам [8, с. 92–93]. В. Римський підкреслює,

що в інших країнах реалії в галузі соціальної

політики багато в чому аналогічні російській

ситуації. З цією думкою важко не погодитися.

Ситуація, що склалася в країнах пострадянсь�

кого простору в соціальній сфері, багато в чому

схожа. Характерними ці проблеми є і для України.

Особливістю сучасного етапу українського

державотворення є те, що інституційні і функціо�

нальні проблеми забезпечення ефективної реалі�

зації завдань соціальної політики доповнилися

проблемами гуманістичного характеру. Досить

проблемним в умовах політичної трансформації

сучасного суспільства є процес перетворення

особистості, людини, індивіда з об’єкта соціаль�

ного розвитку на суб’єкт політики. Таким чином,

людина, як суб’єкт соціальної політики має

головною цінністю самореалізацію власного

соціального потенціалу, вільний саморозвиток

у сфері соціального буття. І хоча розвиток держа�

ви на сучасному етапі засвідчує тенденцію до роз�

ширення участі громадянських структур в упра�

влінні різними сферами суспільного життя, але

нашій країні ще не вдалося подолати ситуацію, за

якої більшість населення усвідомлює себе як па�

сивні об’єкти політики, зауважує український

науковець В. Горбатенко [5, с.152–153]. Соціаль�

на держава реалізує свої соціальні завдання в умо�

вах, коли у демократичному (громадянському)

суспільстві багатоманітність ідеологій та суб’єктів

породжує різноманітність та множинність стра�

тегій соціальної політики. 

Аналізуючи соціальну політику як фактор

розвитку соціальної держави І. Савченко зазна�

чає, що соціальна держава своєю соціальною

політикою інтегрує цілі різних суб’єктів та пра�

гне до підпорядкування їх діяльності своїм

поставленим цілям, спрямованим на задоволен�

ня потреб більшості населення в соціальному

прогресі. Зважаючи на суттєву роль поточної

соціальної політики у визначенні характеристик

держави, особливої ваги набуває організаційне

забезпечення соціальної політики, насамперед

управління нею. Якщо соціальна держава являє

собою об’єктивну реальність, що склалася, влас�

тивості та функції якої виникли в процесі ево�

люційного державотворення як певне відобра�

ження розвитку виробничих сил та відносин, то

соціальна політика, в якій і проявляється об’єк�

тивна реальність держави, піддана не тільки

ситуативному, але й суб’єктивному впливу.

Суб’єктивні фактори, як вказує дослідник, знач�

ною мірою нівелюються в державах зі стійкою

політичною системою й починають відігравати

визначальну роль в умовах модернізації та рево�

люційних перетворень. Зрештою, ознакою зрілої

соціальної держави є децентралізація й розподіл

управлінських функцій, наявність розгалуженої

соціальної мережі і громадських об’єднань, уста�

леність практики «олюднення» обставин людсь�

кого буття на принципах взаємодопомоги,

співчуття, толерантності [9, с. 440–441]. Таким

чином, тільки та політична система, функціону�

вання якої базується на принципах демократиз�

му і гуманізму може забезпечити реалізацію

невідчужуваних прав людини, створити умови

для самореалізації та саморозвитку особистості

в суспільстві. Активізація політичної участі

є одним з показників розвитку політичного мис�

лення і політичної культури в цілому. Гуманіза�

ція політичного життя — шлях до самовираження

людини в політиці, становлення цивілізованого

громадянського суспільства, правової і соціаль�

ної держави, вирішення протиріч особистості по

відношенню до суб’єктів політичної системи,

реалізація інтересів людини в політиці.  

Соціально значущими завданнями держави як

суб’єкта соціальної політики в сучасних умовах

політичного життя є створення умов і подолання

перепон на шляху реалізації прав і свобод,

можливостей і здібностей людини. Розширення

ступеня довіри досягається шляхом підвищення

рівня інформованості населення щодо підготов�

ки і здійснення соціальних програм, розширен�

ням участі населення посередництвом взаємних

консультацій державних інститутів та структур�

них підрозділів громадянського суспільства.

В Україні для поєднання реформаторських зу�

силь держави і сприяння цьому процесові сус�

пільства вирішального значення набуває ство�

рення децентралізованої політичної системи, що

дозволить підвищити якість управління й розши�

рити представництво й реалізацію інтересів міс�

цевих спільнот та окремих громадян [5; с. 143]. 
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Варто зазначити, що соціальні інтереси фор�
муються в рамках громадянського суспільства,
але при безпосередньому впливі політичної
сфери. Посилення динаміки політичного життя
сприяє і диференціації форм самовизначення
людей в політиці, дозволяє розкрити різноманіт�
ні варіанти політичної самореалізації індивідів
і груп. Виходячи з цього, на думку російського
дослідника А. Нагайчука, громадянське суспіль�
ство, впливаючи на механізм соціальної політи�
ки, виконує ряд важливих функцій, зокрема
адаптації, цілепокладання, інтеграції. Як зазначає
А. Нагайчук, функція адаптації дозволяє легітим�
но і оперативно корегувати процес входження
в соціальні відносини, цілепокладання — втілю�
вати ефективні моделі поведінки і взаємодії,
створених на основі ідей співробітництва в рам�
ках таких технологій, як переговори, консульту�
вання, закріплення договорів. Особливо важли�
вою є функція інтеграції, головним завданням
якої є перетворення людей з пасивних об’єктів
впливу на суб’єктів, що захищають власні інтере�
си [10, с. 51]. Розглядаючи людину як суб’єкт
соціальної політики, можемо зазначити, що
активна політична позиція, свідоме самовизна�
чення — необхідна умова розвитку і соціальної
сфери суспільства, і особистості зокрема. 

Отже, аналізуючи проблему місця людини
в сучасному політичному житті країни, враховую�
чи реалії соціально�економічної ситуації, можемо
вважати, що тільки за умов формування соціаль�
ної держави і відкритого громадянського суспіль�
ства, діяльність яких спрямована на створення
необхідних економічних, соціально�політичних,
духовно�культурних умов можливий гармонійний
розвиток особистості. Реалізація інтересів люди�
ни як суб’єкта політики визначається її соціаль�
ним становищем, здатністю впливати на діяль�
ність політичної влади, а тому проблема
становлення людини як суб’єкта соціальної полі�
тики в Україні існує. Головним завданням укра�
їнського суспільства на сьогодні є формування
свідомого, активного, відповідального громадя�
нина як невід’ємної умови становлення і функ�
ціонування правової і соціальної держави. 

Анализируется концепция взаимозависимости
развития гражданского общества и личности,
адаптирована к условиям социально%политиче%
ской практики политической жизни современной
Украины.

Ключевые слова: социальная политика, соци�

альная активность, человек, гуманизм, соци�

альное государство, субъекты социальной по�

литики.

The author analysed the conception of interdepen%
dency of growth between civil society and person which
has been adopted to modern conditions of sociopolitical
practice of Ukraine.

Key words: Social policy, political activity, person,

humanism, social state, subjects of social policy.
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У статті комплексно досліджено стратегію
США нового світового порядку Дж. Буша%стар%
шого та стратегію «задіяності та розширення»
Б. Клінтона, здійснено аналіз стратегічних планів
та зазначених у них цілей зовнішньої політики
держави, а також конкретних дій Сполучених
Штатів на світовій арені упродовж доби біполяр%
ності і сучасної системи міжнародних відносин,
обґрунтовано і концептуалізовано сучасний стан
і тенденції зовнішньої політики США на різних
рівнях міжнародної взаємодії, визначено критерії
співмірності між стратегічними планами і цілями.

Ключові слова: стратегія США, новий світо�

вий порядок, зовнішня політика США, міжна�

родні відносини.

Базовий зміст міжнародно�політичних страте�

гій США повоєнної доби визначається жорст�

ким, хоча й подекуди декларативним верховен�

ством демократичних принципів у відносинах

з іншими державами. Однак, якщо в добу ізо�

ляціонізму суспільну демократію як основу

американської політичної системи використо�

вували переважно для «впливу прикладом» на

інших національних акторів міжнародних від�

носин з метою їхнього втягування у потрібні

Америці союзи чи попередження вступу у ворожі

альянси, то протягом останніх 60 років йдеться

про зростаюче застосування демократизацій�

них впливів як засобу стимулювання відповід�

них змін в політичних системах зарубіжних

країн.

Чіткість і твердість позицій і намірів адміні�

страцій США, їхня готовність доводити задума�

не до логічного завершення досить виразно під�

тверджуються особливостями головної стратегії

стримування в рамках Доктрини Трумена. Вони

були розроблені науковими експертами і, де�

факто, клалися в основу всіх поточних стратегій

національної безпеки повоєнної епохи. Для

усвідомлення значущості цього авторського

висновку першочергове значення має факт

ефективності стратегії стримування, яка, вреш�

ті�решт, прискорила розпад радянської політич�

ної системи, а дотичним наслідком став крах

СРСР як держави.

У стратегічному плануванні зовнішньої полі�

тики США існують постійно діючі чинники, які

визначають позицію стратегів. У сучасній світ�

системі вона виявляється в домінуючій орієнта�

ції на поширення ліберально�демократичних

цінностей і критеріїв побудови політичних

систем, а також на запровадження принципів

ринкової економіки і прозорої міжнародної

торгівлі. Задля реалізації таких ідей і цілей аме�

риканські адміністрації постбіполярної епохи

демонструють готовність йти на використання

всього комплексу механізмів, наявних у цієї

наддержави, починаючи від традиційної дипло�

матії і завершуючи включенням збройних сил

Сполучених Штатів у міжнародні авантюри.

Особливе місце серед усього спектру наявних

механізмів впливу США на міжнародні відно�

сини післявоєнної доби займають маніпулятив�

ні та контрманіпулятивні стратегії зовнішньої

політики держави.

На думку експертів, однією з основних при�

чин падіння авторитету зовнішньої політики

США на початку ХХІ ст. стало застосування так
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званих превентивних воєн, технології політич�

них маніпуляцій, які застосовуються урядовими

і провладними експертами та окремими засоба�

ми масової інформації для відтворення пози�

тивного іміджу адміністрації Білого Дому на

міжнародній арені, набувають наростаючого

значення на тлі триваючого зниження відповід�

них рейтингів. Причому після трагічних подій

11 вересня 2001 р. і загострення ситуації в Іраку

та Афганістані має місце паралельність викори�

стання маніпулятивних і контрманіпулятивних

технологій як урядовими експертами і держав�

ницькими засобами масової інформації, так і не�

залежними аналітиками.

Річ у тім, що одні обставини, як, приміром,

безпідставність мотивації самого початку ірак�

ської війни наявністю зброї масового знищення

у режиму Хусейна, диктують маніпуляції масо�

вою свідомістю, інші, скажімо, сумнівні твер�

дження про енергетичний підтекст воєнних

операцій в Іраку — відповіді на відверті пере�

більшення і навмисні спотворення суті зовніш�

ньополітичної діяльності американських адмі�

ністрацій. Іншим об’єктивним чинником, що

впливає на авторитет США на міжнародній

арені, можна вважати доволі високу ступінь

нерозуміння у зовнішньому для США світі при�

чин того, що часом на вищу державну посаду

у одній з найстарших і зрілих світових демокра�

тій світу часом обираються кандидати, котрі, на

погляд зарубіжного оцінювача і частини амери�

канських експертів, доволі слабко орієнтуються

у питаннях зовнішньої політики і дипломатії.

В останні роки ХХ століття частіше у такий спо�

сіб розглядалися такі кандидати в президенти,

як Дж. Картер, Б. Клінтон, Р. Рейган (принайм�

ні на початку його включення у політичну і дер�

жавну діяльність) та, особливо, Дж. Буш�мо�

лодший. При цьому критиці піддається сама

модель оборонної і безпекової політики, що по�

дається наслідком нездатності американських

стратегів адаптуватися до існування у світі без

СРСР [1, 307–308]. Також ставиться доволі за�

кономірне питання про те, у який спосіб амери�

канські виборці вдруге поспіль віддали перевагу

кандидатові, невдалі, а часом і алогічні висло�

влювання якого з проблематики зовнішньої

політики відображаються у постійних збірках,

що заслуговують оцінювання в суто гумори�

стичних і навіть саркастичних рамках. Для при�

кладу наведемо назву однієї з таких збірок:

«Побрехеньки Джорджа Буша» [2]. Іншою при�

чиною є відсутність у світовій політичній науці

комплексних оцінок ступеня причетності різ�

них шкіл американської політичної думки,

представленої багатьма науковими напрямка�

ми, до концептуального забезпечення зовніш�

ньої політики Сполучених Штатів. У першу чергу

це стосується до контрманіпулятивного, тобто

критичного в оцінюванні деструктивних дій

влади та маніпуляцій урядових експертів, пред�

ставників влади і засобів масової інформації,

відгалуження американської політології міжна�

родних відносин з огляду на її цілісність та сер�

йозні узагальнення, які дуже часто розходяться

із загальноприйнятими уявленнями. Це є осо�

бливо значимим з погляду на потребу переос�

мислення обставин, за яких була розв’язана

війна з режимом С. Хусейна у 2003 р., котра, як

можна стверджувати на сьогоднішньому рівні

історичного знання, вилилася у надзвичайно

широке коло серйозних проблем для єдиної

глобальної держави, а також поширення антиа�

мериканізму і антиглобалізму. 

Реалізація принципу системності у міжна�

родно�політичних дослідженнях одержує до�

даткові можливості у випадку цілісного врах�

ування позицій всіх відгалужень наукових шкіл

і підшкіл американської політології. У такий

спосіб посилюється аргументованість поло�

жень і висновків, які характеризують глибинну

сутність доктрини нового світового порядку

(Дж. Буш�старший), зовнішньополітичної стра�

тегії задіяності і розширення (Б. Клінтон), ан�

титерористичної і демократизаційної (2002 р.) та

загальної безпекової стратегій (2006 рік) адмі�

ністрації Дж. Буша�молодшого. 

Що стосується політології міжнародних від�

носин у США, то проблемі політичних і міжна�

родно�політичних маніпуляцій у цій державі

присвячено десятки монографічних дослід�

жень, у той час як критичному чи, іншими сло�

вами, контрманіпулятивному напрямку приді�

ляється значно менша увага, переважно у формі

констатації свобод як важливого прояву демо�

кратичності американського суспільства. Що

стосується концептуального напрямку дослід�

ження маніпуляцій у забезпеченні позитивного

іміджу зовнішньої політики США, то його поява

зв’язана з буремними протестами американсь�

ких студентів 1968 року і найбільш цілісним

і повним він виглядає у поданні Дж. Перрі [3],

Е. Етціоні�Халеві [4], К. Гіфорда [5], Ф. Стіла

[6], Б. Уелча [7], Дж. Ванкіна [8], У. Райкера [9],

Л. Джекобса і Р. Шапіро [10], Н. Захаріадіса [11],

Д. Уестена [12]. У свою чергу, концептуально

контрманіпулятивний напрямок представлений

меншою групою фахівців, до числа яких зде�

більшого відносять К. Фірке [13] та Дж. Холітца

[14], а також власне засновника і лідера цієї

школи Н. Чомські [15].

Американська політична думка у своїй періо�

дизації виокремлює в міжнародному курсі США

повоєнної епохи низку етапів, серед яких осо�

бливе місце посідають рейганівський перехід до

вирішального наступу проти соціалізму та СРСР
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у формі так званого хрестового походу та пошу�

ки нової глобальної стратегії після розчленуван�

ня Радянського Союзу. Така періодизація не

повна і певною мірою маніпулятивна, оскільки

не враховує, що в часи президентства Р. Рейгана

антикомуністичний наступ на початку 1985 р.

було повернуто в русло поміркованого стриму�

вання, практично позбавленого попереднього

радикалізму. Отже, у нашій версії періодизації,

у цьому випадку йдеться про два очевидно від�

мінних між собою під�етапи: 1) наступальна

і часом вкрай жорстка позиція щодо СРСР,

спрямована на зупинення і недопущення по�

ширення комуністичної ідеології на регіони

і держави, котрі традиційно відносили до зони

американської відповідальності (1981–1984 рр.),

а також поступове послаблення соціалістичного

блоку із стратегічною метою повернення схід�

ноєвропейських держав до західної сфери впли�

вів і відповідальності; 2) спроба змусити ра�

дянське і партійне керівництво приступити до

демократичних реформ політичної системи па�

ралельно з пропозицією зупинити невпинний

і виснажливий виток гонки озброєнь, котрий,

власне, офіційний Вашингтон на чолі з Р. Рей�

ганом нав’язав Москві (1985–1988 рр.). 

На початку розпаду біполярної системи на�

ступає ще один під�етап, пов’язаний з форму�

ванням гегемоністської стратегії США. На думку

зважених критиків американської зовнішньої

політики, односторонність рішень регіонального

і глобального характеру та активна наступаль�

ність США у загалом мирному світі стали наслід�

ком відсутності належного наукового опрац�

ювання і ретельної продуманості на противагу

тому, що з певними застереженнями щодо часу

ініціювання та окремих елементів політичної

практики мало місце у випадку зі стратегією

стримування. Повною мірою цей висновок під�

тверджується самим фактом несподіваності для

адміністрації Дж. Буша�старшого наростаючої

кількості повідомлень про можливий розпад

Радянського Союзу [16, 515–516; 17, 369–392]. 

Коли йдеться про діяльність адміністрації

Сполучених Штатів на чолі з Дж. Бушем�стар�

шим, також маємо підстави для оцінювання аме�

риканської періодизації в рамках політико�ідео�

логічних маніпуляцій. У такий спосіб вочевидь

малося на меті мінімізувати негативний ефект,

здійснений політикою адміністрації 41�го прези�

дента щодо неросійських республік Радянського

Союзу напередодні і під час його розпаду. Безу�

мовно, значна частина урядових і проурядових

експертів прагнула при цьому подавати відповід�

ні зусилля Білого дому у 1989–1992 рр. як такі,

що здійснювалися у руслі підтримки демокра�

тичних устремлінь народів, які жили в умовах

політичного тоталітаризму [18]. 

Формалізована сутність доктрини Буша брала

свої витоки в історії холодної війни, у тому числі

й у сенсі так званої глобальної відповідальності
США. Однак на відміну від багатьох своїх попе�

редників, які формулювали безпекові стратегії

у традиційній послідовності багатьох показни�

ків, цілей і механізмів, адміністрація 41�го прези�

дента США не настільки чітко визначила нову

доктринальну сутність своїх підходів. Вона

викладена у багатьох промовах, виступах і заявах

президента. Головна суть завжди була помітна

і полягала у тому, щоб, скориставшись посла�

бленням СРСР та його бажаною демократиза�

цією, забезпечити американське управління гло�

бальними процесами на засадах гегемонізму

і одностороннього глобалізму. При цьому, як від�

значає М. Лінд, велика стратегія глобальної геге�

монії на той час публічно не проголошувалася

у своєму первинному лексичному значенні [19],

що, з нашого погляду, означає одну з форм мані�

пулятивних спроб впливу на міжнародну гро�

мадськість. Не зверталася увага на те, що пара�

лельно зваженими науковцями прогнозувалася

можливість фрагментації міжнародної системи

внаслідок розпаду СРСР і неможливості реаліза�

ції нового світу по�американськи [20, 344–369].

У публічному поданні Буша новий світовий

порядок полягав у наданні керованості системі

міжнародних відносин на засадах її контрольова�

ності західним співтовариством націй в умовах

безумовно небезпечної дестабілізації Радянсько�

го Союзу наприкінці 1980�х років та можливості

втрати Москвою централізованого контролю над

велетенськими арсеналами зброї масового ура�

ження і засобів доставки. Критично налаштовані

щодо такого варіанту дослідники в США, у пер�

шу чергу, виходять із заперечення маніпуляцій на

темі «позитивності» імперських зазіхань Сполу�

чених Штатів [21, 7–31, 225–246].

На думку фахівців, можна говорити про три

наукові версії нового порядку: реалістську, що

фокусується на балансі сил; глобалістську, котра

орієнтується на управлінські функції ООН; іде�

алістську, яка всього лиш констатує певні зміни

у міжнародному середовищі та міжнародній

системі. Кожного разу важливим залишається

те, що сама поява терміну «новий світовий поря�

док» у лексиконі президента США зв’язана

з іракською війною 1991 року [22]. Водночас слід

вказати і високу популярність теорії змови, коли

йдеться про новий світовий порядок [23, 133].

Варто також зважати на те, що спочатку

доктрина Дж. Буша базувалася на структурі цін�

ностей, завдань і цілей, яка брала витоки у про�

веденому аналітиками і розвідувальним співто�

вариством аналізі ситуації в СРСР та можливості

неконтрольованого перебігу подій на території

основного суперника США епохи біполярності.
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Відтак, загальний контекст підходів, якими сти�

мулювалися нові стратегічні підходи Білого дому,

формувався на усвідомленні того, що у випадку

перемоги національно�патріотичної ідеології

в неросійських республіках Радянського Союзу

відбудуться фундаментальні і здебільшого слаб�

ко прогнозовані зміни у системі міжнародних

відносин. 

Але кожного разу головним для вищих пред�

ставників Білого дому і Ради національної без�

пеки США при цьому залишалося недопущен�

ня чи стримування поступового відродження

«націоналістичних» тенденцій в неросійських

республіках Радянського Союзу, котрий вираз�

но асоціювався в американській політичній сві�

домості з Росією [16, 42]. 

Величезну роль і відповідний вплив на пе�

ребіг подій спричинила агресія режиму С. Ху�

сейна проти Кувейту. Адміністрація Сполучених

Штатів на чолі з Дж. Бушем�старшим побачи�

ла у цьому можливість консолідації відносин

з Москвою, де на той час помітно ослабнули

позиції М. Горбачова. За дорученням державно�

го секретаря Дж. Бейкера апарат Державного

департаменту підготував проект заяви з деклара�

цією спільності позицій Вашингтона і Москви у

питанні мирного розв’язання нового конфлікту

на Близькому Сході [16, 362]. Однак для М. Гор�

бачова така спільна заява із запеклим ворогом

комуністичного режиму, яким були Сполучені

Штати, могла означати повну втрату влади у

Москві. Як потім відзначатиме у своїх мемуарах

Дж. Буш�старший, разом з французьким ліде�

ром Ф.Міттераном за чотири місяці до початку

операції «Буря в пустелі» вони відзначили над�

звичайну обережність М. Горбачова в оцінюван�

ні ситуації в Іраку [16, 362–363]. Спільна пози�

ція не склалася, що призвело до відносного

збереження біполярності системи міжнародних

відносин, а також на той час не надто бажаного

самим Бушем переходу до одностороннього

прийняття рішень щодо механізмів розв’язання

іраксько�кувейтського конфлікту. 

Фактично можна стверджувати, що спроба

адміністрації США втягнути радянське керів�

ництво у спільні дії проти войовничого режиму

Хусейна стала дуже важливим етапом на шляху

до формування радикально нової позиції аме�

риканського керівництва щодо майбутнього

світового порядку. Відтак, на січень 1991 року

знайшла своє підтвердження як діюча даність

біполярна система міжнародних відносин. Про�

стягнута Кремлеві американська «рука» прими�

рення і спроба стимулювати початок реформу�

вання радянської політичної системи не дали

сподіваних наслідків. 

Американські аналітики критичної налашто�

ваності, до числа яких у першу чергу відносимо

Н. Чомські, на такому загальному тлі прийшли

до висновку про невизначеність і розмитість ідеї

Дж. Буша�старшого про новий світовий поря�

док, з одного боку, та її орієнтацію на небезпеч�

ний гегемонізм, з другого боку [24, 6]. 

На тлі підготовки і здійснення операції «Буря

в пустелі» постають більш серйозні і стійкі еле�

менти критики американської позиції пред�

ставниками національної політичної думки

США, що стануть ключовими після розпаду

біполярної системи міжнародних відносин. 

У цей же час постає ще одна постійна складо�

ва такої критики. Вона полягає у тому, що своїми

діями у контексті гегемоністського світового

порядку Білий дім спричинявся до формалізації

поділу світу на бідний Південь і багату Північ.

Характерно, що відповідна теза часто супрово�

джується протиставленням імперських зазіхань

і реального наукового знання, яким володіє та чи

інша адміністрація США [25, с. 223–233]. Відтак,

тут для критиків американської зовнішньої полі�

тики бачиться підстава для твердження про те,

що на зміну ідеологічному протистоянню кому�

ністичного тоталітаризму і ліберальної демократії

епохи холодної війни на початку 1990�х років

прийшло політико�ідеологічне протиборство між

полюсами бідності і багатства [26]. При цьому

паралельно починає мусуватися постулат про те,

що виразним аспектом нової міжнародної систе�

ми стає її цивілізаційна особливість, а саме: для

стабільності міжнародних відносин набуває вирі�

шальності небажання частини світу, яка не розді�

ляє євро�американських цінностей, просто спо�

стерігати за тим, як Сполучені Штати та їхні

союзники прагнуть уніфікувати світ�систему. 

Переважно маніпулятивному відгалуженню

американської політології належить поява в по�

літичному лексиконі американського політич�

ного істеблішменту в умовах послаблення і по�

ступового розпаду СРСР концепції «глобальної

відповідальності». При цьому після певного

спаду інтернаціоналістської стратегії під час

другого президентства Рейгана адміністрація

Буша повернула до життя концепцію «моделю�

вання правил інтервенціоністської поведінки»,

розроблену відомими дослідниками [27, 481–489].

Натомість практично було проігнороване попе�

редження представника критичної школи до�

сліджень про те, що в американській історії

переважна більшість видатних лідерів держави

сприймали інтервенцію на міжнародній арені

як акт «порушення суверенітету і загроза світо�

вому порядку» [28, 13]. Як свідчить аналіз на

основі праксеологічного підходу, у першу чергу

через оцінку дії, а не документу чи декларації,

насправді саме Дж. Буш�старший вперше в після�

воєнну епоху вдався до інтервенціоністських дій

поза рамками протистояння інтересів США
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і СРСР. Більш того, операція з визволення Ку�

вейту готувалася і здійснювалася на тлі перего�

ворного процесу з Москвою.

Таким чином, ще на завершальному етапі

холодної війни цільова парадигма американсь�

кої зовнішньої політики почала оновлюватися

через поступову відмову від концентрації на

протистоянні режимам, які підтримувалися

радянським керівництвом або виконували його

волю. Разом з тим, як визнають представники

контрманіпулятивної чи критичної школи між�

народних досліджень, адміністрація Дж. Буша�

старшого часом вигідно відрізнялася врахуванням

розробок і пересторог політологів і експертів.

Рівень пов’язування політики з її концептуаль�

ним і доктринальним забезпеченням був доволі

високим, що вписувалося у попередній досвід

роботи президента на посаді директора ЦРУ,

але і у цьому випадку відсутні підстави говорити

про загальну тенденцію.

Керуючись поступовим становленням США

як єдиної глобальної держави на тлі помітного

послаблення Радянського Союзу, Дж. Буш

постійно повертається до ідеї «нового світового

порядку», ставлячи за мету її актуалізацію з ура�

хуванням початкових змін у біполярній системі

міжнародних відносин, що почали розвиватися

з падінням Берлінського муру. Особливість

позиції Дж. Буша�старшого полягала у засто�

суванні вільсоніанського концепту колективної

безпеки і багатосторонності. Мова йшла саме

про колективний варіант міжнародної безпеки

та гарантованої спільними рішеннями держав�

членів ООН стабільності.

Остаточний крах радянського домінування

у Східній Європі та наближення колапсу СРСР,

на погляд проурядових експертів у Вашингтоні,

серйозно послабили внутрішню цілісність

структур безпеки, а тому потребували певного

гегемона. Таким в епоху першого президентсь�

кого терміну Дж. Буша�старшого, як прагнуть

переконувати маніпулятори, розглядалися не

стільки Сполучені Штати, скільки трансатлан�

тичне співтовариство націй. Але політична

практика, як підтверджують критики такого

підходу, свідчила про інше: йшлося саме про

забезпечення американського гегемонізму як

механізму адаптації національних інтересів до

нових умов. Попередження зважених об’єктиві�

стів про те, що така схема спричинить хаос

у міжнародних відносинах, а «правила гри» у сві�

товому співтоваристві вже не можуть встано�

влюватися одним з його членів, до уваги прак�

тично не бралися. Ситуація ускладнювалась

тим, що адміністрації Дж. Буша довелось виро�

бляти нову позицію щодо країн Східної Євро�

пи, котрі однозначно виступили претендентами

на приєднання до НАТО і Євросоюзу.

Таким чином, можемо стверджувати, що

адміністрація Дж. Буша�старшого стала пер�

шою у новітній політичній історії США, яка

включила до своєї доктрини безпеки і зовніш�

ньої політики ідею і мету сприяння системному

зближенню держав на засадах західного варіан�

ту ринку і демократії. Новим стало те, що у цій

доктрині справді вперше в історії людства після

краху Римської імперії одна велика держава зая�

вила претензію на глобальне домінування. Зва�

жений перегляд і переосмислення публікацій

американських політологів, які належать до

критичної чи контрманіпулятивної школи,

дозволяє стверджувати, що за час після розпаду

СРСР адміністрація Буша, яка працювала аж до

січня 1993 р., різко активізувала зусилля, спря�

мовані на побудову так званого нового світово�

го порядку.

Доктрина Б. Клінтона, яка була покладена

в основу нового американського інтервенціо�

нізму постбіполярної епохи, базувалася на

прийнятті рішень, які, на погляд критичної чи

контрманіпулятивної школи американської

політології міжнародних відносин, не завжди

відповідали демократичній традиції США та

стратегічним інтересам існуючих і потенційних

зарубіжних партнерів Америки, що час від часу

породжувало недовіру до американської дипло�

матії у деяких державах світу. 

Новий політичний інтернаціоналізм як ідео�

логія демократичної адміністрації доволі швид�

ко перетворився у відвертий воєнно�політич�

ний інтервенціонізм із застосуванням силових

структур американської наддержави. Слід під�

креслити, що доктрина може так бути названа

досить умовно, оскільки насправді вона вийшла

з коридорів Пентагону, а саме: її основним роз�

робником був міністр оборони К. Уайнбергер.

Звідси її два ключових елементи: 1) американ�

ців направляють за кордон воювати для захисту

життєвих національних інтересів своєї країни;

2) військові можливості США як критичний

механізм розв’язання міжнародних і регіональ�

них проблем застосовується тоді, коли інші

засоби видаються неефективними. Третій вирі�

шальний елемент у тексті міністра оборони на

той час не згадувався. Не говорив про нього

і сам Б. Клінтон. Йдеться про те, що вся аргу�

ментація на користь застосування збройних сил

в тих чи інших регіонах планети визначалася

переважно в односторонньому порядку. Це ж сто�

сується і вибору критичних механізмів та засобів

розв’язання глобальних та інших міжнародних

проблем.

Власне текстуально позиція Б.Клінтона була

відображена у стратегії національної безпеки

«Розширення і задіяність» [29] та відповідній

президентській директиві № 25, які насичені
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деклараціями про те, що адміністрація захища�

тиме із застосуванням збройних сил винятково

важливі життєві інтереси держави та амери�

канські цінності. Це була справді інтервенціо�

ністська стратегія, творці якої на той час цілком

слушно виходили з того, що відсутність серйоз�

ного суперника на міжнародній арені, дозволяє

прискореними темпами зайнятися поширен�

ням американських цінностей на всю планету

чи переважну більшість держав. Стратегія фак�

тично не передбачала компромісів щодо ворогів

та відвертих опонентів. 

Разом з тим не слід забувати, що інтервенціо�

нізм Б.Клінтона кожного разу супроводжувався

посиланнями на захист пріоритетів та інтересів

національної держави, а також брав до уваги

неперевершені можливості збройних сил. При

цьому такий інтервенціонізм базувався не тіль�

ки на існуючих реаліях, але й виходив з доціль�

ності постійного нарощування можливостей.

Саме у цьому контексті президент домагався

нарощування інвестицій у людський потенціал,

у першу чергу, в розвиток науки, включаючи

й експертизу ситуації і перспектив розвитку пев�

них держав і регіонів світу. Б. Клінтон розглядав

важливою сферою своєї діяльності поєднання

ідеї захисту інтересів держави і суспільних цін�

ностей. Для цього президента інтервенціоніст�

ська стратегія передбачала обов’язковість висо�

кої кваліфікації і відповідальності військових.

Б. Клінтон також кожного разу доволі ретельно

оцінював фінансову вартість певної інтервен�

ціоністської операції. 

У повній доповіді «Стратегія національної

безпеки «Розширення та задіяності» чітко сфор�

мульовано сутність цієї головної стратегії, а та�

кож її військовий, економічний та політичний

виміри: «Наша стратегія національної безпеки

основана на розширенні співтовариства ринко�

вих демократій з одночасним стримуванням та

обмеженням спектру загроз нашій нації, нашим

союзникам і нашим інтересам... Трьома цен�

тральними компонентами нашої стратегії задія�

ності та розширення, що покликані забезпечити

досягнення цієї широкої мети, є: 1) зусилля

з підвищення нашої безпеки шляхом підтриман�

ня високих оборонних можливостей та застос�

ування ефективної дипломатії для просування

спільних заходів в галузі безпеки; 2) відкриття

закордонних ринків і сприяння глобальному

економічному зростанню; 3) сприяння демокра�

тії за кордоном». Документ також пояснює, яким

чином реалізуються ці елементи стратегії в окре�

мих регіонах та яким чином вони сприятимуть

безпеці та прискоренню економічного зростання

в усьому світі. Б. Ключовим є поняття залучення

колишніх і потенційних супротивників до дедалі

ширшої мережі відносин, норм і структур. 

У своєму другому Інаугураційному зверненні

президент Клінтон характеризував цей підхід

як «збільшення комерційних і культурних зв’яз�

ків» та «створення міцних зв’язків з націями, що

колись були нашими супротивниками» [30].

Сформульована таким чином доктрина Б. Клін�

тона репрезентує концептуальний відхід від

доктрини Трумена та холодної війни і зовсім

радикально відрізняється від доктрини Монро.

Основана на глобальній перспективі, ця страте�

гія включає в себе комплекс складових політи�

ки, серед яких варто виділити превентивну обо�

рону, багатосторонню задіяність і взаємовигідну

торгівлю. Акцентуючи на економічному вимірі

національної безпеки, адміністрація намагалась

наблизити до Сполучених Штатів великі держа�

ви, що були їх потенційними супротивниками.

При цьому особлива увага приділялась інститу�

ціям, організаціям і системі влади, які б залучали

та інтегрували ці держави до структури міжна�

родної системи з метою спрямування в необхідне

русло та обмеження їх можливості загрожувати

Сполученим Штатам. Як заявив сам президент

Клінтон у цитованому вище зверненні до керів�

ників НАТО в 1994 р., «найкращою стратегією

боротьби із загрозою є інтеграція колишніх ко�

муністичних країн до наших структур лібераль�

ної демократії, економічного процвітання та

військової співпраці». 

Це вочевидь був новий підхід до проблем

безпеки, особливо, щодо колишніх супротив�

ників і потенційних загроз. Президент США

Клінтон вважав, що у минулому безпека базува�

лась на захисті одного блоку від іншого, а після

завершення холодної війни вона має полягати

в європейській інтеграції, інтегруванні сил без�

пеки, ринкових економік і національних демо�

кратій. Тобто, завдання бачилося в інтеграції та

зближенні, а не ізоляції чи відстороненні. 

Частково таке основне завдання слугувало

мотивом американської політики щодо великих

держав Східної Азії, зокрема Китаю. У 1994 р.

президент не лише відновив для Китаю статус

найбільшого сприяння, але й виключив його

з переліку країн, щодо яких проводиться моні�

торинг і складаються щорічні доповіді з пробле�

ми прав людини. Як пояснював Клінтон, «на�

дання статусу нації найбільшого сприяння

дозволить уникнути ізоляції Китаю, і натомість

дасть нам можливість встановити з ним не лише

економічні, але й культурні, освітні та інші кон�

такти, що разом з продовженням енергійних

зусиль в сфері захисту прав людини становити�

ме підхід, який, на мою думку, сприятиме біль�

шій відповідальності Китаю як у внутрішній,

так і в зовнішній царинах» [31]. Ці погляди

знайшли відображення в численних інших офі�

ційних заявах і доповідях. 
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Деталізація підходу адміністрації Б. Клінто�

на дозволяє нам значно отримати значно біль�

ше додаткових свідчень на користь категориза�

ції доктрини Б. Клінтона як головної стратегії

втягування колишніх опонентів у спільні між�

народні структури та погоджені дії. З огляду на

мотиваційний вимір адміністрація визначила

свої стратегічні цілі та національні інтереси

навіть ширше, ніж її попередниці. Американсь�

кі інтереси вже не обмежувались нацією, кон�

тинентом, півкулею чи «вільним світом»: тепер

вони стали глобальними. Усі американські

інтереси, зокрема мир і процвітання, були гло�

бальними за своїми масштабами. Безліч заяв

і документів містять посилання на такі власти�

вості, як «глобальна безпека», «глобальна еко�

номіка» та «глобальне середовище», а також на

такі поняття, як «права людини» та «безпека

людини».

У більш глобальних термінах визначались не

лише американські інтереси, але й такі глобальні

загрози, як тероризм і руйнація навколишнього

середовища. Але далі євразійський континент

займав окреме місце в мисленні американських

політиків. Перелік держав�загроз очолювали

Росія та Китай, причому перша просувалась

у ньому вниз, а другий — догори. Натомість,

найкращі можливості політики вбачали у Пів�

нічній Америці, Західній Європі та Східній Азії.

Близький Схід, хоча й був стратегічно та полі�

тично важливим, не розглядався як безпосеред�

ній потенціал для розширення.

Слід визнати, що більш невідпорна насту�

пальна позиція, яку Сполучені Штати врешті�

решт зайняли в колишній Югославії, фунда�

ментально відрізнялась від позиції в цій сфері

щодо колишнього Радянського Союзу та Ки�

таю, де акцент робився на інституціональних

обмінах, скороченні озброєнь і залишковому

стримуванні. Щодо цих країн сутність амери�

канської політики не полягала ані в ізоляції, ані

в інтеграції; натомість, Сполучені Штати пра�

гнули стримувати вплив цих країн і протидіяти

агресивності щодо країн, які не входять до кола

ринкових демократій. 

В оцінках критичних і апологетичних на�

працювань американської політології міжна�

родних відносин з проблематики стратегії задія�

ності і розширення слід обов’язково зважати на

певні чинники і обставини. Остаточні рішення

приймають люди із суб’єктивними підходами

і поглядами, вони ж проводять політику. Цей

аспект більше і навіть вирішальним чином

береться до уваги в оцінюваннях контрманіпу�

лятивної школи, яка буквально фільтрує їх крізь

призму людських цінностей, інтересів та світос�

прийняття. Вона, за відповідними визначення�

ми, обов’язково звертає критичний погляд на

обставини прийняття і реалізації рішень відпо�

відальними за прийняття рішень політиків, а та�

кож весь спектр інших факторів, які впливають

на їхнє сприйняття ситуації. Підходи представ�

ників маніпулятивної школи є переважно апо�

логетичними щодо влади. Будучи безумовно

значимими для формулювання фундаменту

концепції, доктрини і стратегії задіяності та роз�

ширення, вони уможливлюють додатковий емпі�

ричний матеріал для розуміння мотивації, яка

йде до вищого державного керівництва від

ближчого експертного оточення.

Особиста позиція Б. Клінтона щодо напов�

нення безпекової і зовнішньополітичної частин

доктрини і стратегії зумовлювалась переважно

поглядами головних членів його адміністрації,

починаючи від помічника з питань національ�

ної безпеки А. Лейка. Тут є важлива деталь,

котра полягає у тому, що сам президент зосере�

джувався на внутрішньополітичних питаннях,

оскільки прийшов до влади в обстановці стур�

бованості суспільства внутрішніми проблема�

ми. Де�факто, і це підтверджується проведеним

у цьому підрозділі праксеологічним аналізом

матеріалів двох протилежних за підходами шкіл

американської політології міжнародних відно�

син, протягом двох президентств він приділяв

відносно меншу увагу міжнародним справам,

еволюціонуючи не стільки через одержані рані�

ше знання, скільки завдяки досвіду та усвідо�

мленню значимості зовнішньої політики для

ефективного курсу всередині країни та гаранту�

вання її безпеки. 

Б. Клінтон делегував більшу частку відпові�

дальності за зовнішню політику своїм підле�

глим, що особливо стосується початку його

першого терміну, коли й розроблявся фунда�

мент доктрини, яка переросла у державну без�

пекову стратегію задіяності і розширення. Слід

погодитися з висновками контрманіпулятивної

школи щодо того, що президент був поглинутий

реалізацією своєї внутрішньополітичної про�

грами, а проблеми, схеми, програми, різні варі�

анти конкретних дій у зовнішньополітичній

сфері кожного разу готувалися значимими дію�

чими особами адміністрації, до кола яких вхо�

дили, окрім А. Лейка, У. Крістофер, Аспін і Бер�

гер. Більшість рішень приймалась під час

вранішніх нарад з ними. Роль Клінтона зводи�

лася до вимог обов’язково пов’язувати міжна�

родні рішення з внутрішньополітичними мірку�

ваннями. Його здебільшого непокоїло те, яким

чином зовнішня політика відіб’ється на вну�

трішніх справах, як вона вплине на населення

та економіку. Особистості, які відповідали за

формулювання засад зовнішньої політики,

мали досвід роботи в адміністрації Дж.Картера,

що зумовило переважно ліберальний контекст
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ідеологічної спрямованості стратегії задіяності

і розширення. Адміністрація Клінтона намага�

лась підняти ліберальну хвилю до нових висот,

зосереджуючи зовнішньополітичні зусилля на

розповсюдженні та підвищенні впливовості

ліберальних ідеалів, а також розширенні кола

ліберальних капіталістичних демократій. 

Така концептуалізація зовнішньої політики

зазнає як позитивних, так і гостро критичних

визначень. Однак найбільше докладають зусиль

так звані критичні теоретики, позиція яких

резонує з нормативістською парадигмою, котра

виходить з того, що саме новітні та адаптовані

до вимог сучасності ідеї багатьма способами

спрямовують шлях історії. Структура системи

міжнародних відносин, з нашого погляду, зага�

лом вписується у реалістський контекст, що

полягає у верховенстві ролі держав та міждер�

жавних альянсів. При цьому вплив внутрішніх

чинників розвитку держави і суспільства обо�

в’язково «пропускається» через ліберальну ідео�

логію, а загальні позиції і конкретні дії можно�

владців — крізь розробки політичної психології

в рамках біхевіоризму. 

З нашого погляду, головні творці зовнішньої

політики в адміністрації Б. Клінтона найбільш

виразно враховували саме нові особливості

загального міжнародного оточення, керуючись

при цьому доцільністю зберегти вирішальну

роль Америки у її формуванні. З цих причин

проявилася вища готовність Америки до зов�

нішніх змін, порівняно із доктриною і стратегі�

єю нового світового порядку епохи Дж. Буша�

старшого. Експертне оточення глави єдиної

наддержави сучасності всередині 1990�х років

успішно переконало президента у тому, що

внаслідок інформаційної революції і фунда�

ментальних змін у транспортній та комуніка�

ційній інфраструктурі для Сполучених Штатів

більше неможливо діяти на засадах навіть

обмеженого ізоляціонізму, оскільки віддалених

загроз національній безпеці як основі амери�

канських державних стратегій тепер не існує.

Урядові експерти, на противагу розробкам

контрманіпулятивної або критичної школи,

переконували адміністрацію у доцільності

адаптування до нового міжнародного оточення

через відмову від традиційного стримування та

перехід до уніфікації світового співтовариства

держав. На перше місце в епоху Б. Клінтона

ставилися у таких планах перехідні країни. За

всієї проблемності, яка спостерігалася у реалі�

зації програм демократизації та втягування

нових держав у ринкові відносини, стратегія

задіяності відповідала новим умовам. Вдалося

досягти основного — убезпечити світ від нових

великих воєн та воєнних конфліктів. Діалек�

тичний підхід обумовлює доцільність паралель�

ного висновку про те, що разом з визначеним

у світі розгорнувся новий виток суверенізації,

який загострився на початку 21�го століття.

Звідси — зросла розмаїтість суперечностей

і конфліктів, збільшення їх кількості на тлі об�

межених шансів на велику війну з протистоян�

ням ядерних потуг.

Той факт, що маніпулятивні, а відтак і конт�

рманіпулятивні розробки в епоху Клінтона

мали значно менше поширення, ніж на початку

ХХІ століття, пояснюється передусім вражаю�

чими темпами розвитку американської еконо�

міки: у період 1993–2000 років реальний ВВП

зріс на 32%, тобто щорічне зростання склало

величезний за американськими мірками показ�

ник — біля 4%. Лише 3 % ВВП або 20 % бюдже�

ту направлялося на утримування і модерніза�

цію збройних сил, що значно менше від часів

холодної війни. Потреба в маніпулятивних тех�

нологіях забезпечення рейтингу держави та її

керівництва була незначною і з огляду на те, що

адміністрації Клінтона вдалося зберегти тісні

зв’язки із Західною Європою і Японією, а вод�

ночас підштовхнути Москву в русло співробіт�

ництва, а не нагнітання конфліктності. 

То ж при визначенні наукової школи, яка

далеко не все вважала правильним у зовнішній

політиці Клінтона, ми переважно застосовуємо

термін «критичний напрямок». Натомість саме

після подій 11 вересня 2001 року та, особливо,

з наростанням проблемності у війні з режимом

Хусейна, розпочатій навесні 2003 року, розроб�

ки окремих маніпуляторів свідомістю поступово

набувають системності і зростають у масштабах.

У відповідь консолідуються критики зовнішньої

політики адміністрації Дж. Буша�молодшого.

Як наслідок, на тлі напрацювань окремих кри�

тиків у національних масштабах формується

і заявляє про свою самостійність так звана

контрманіпулятивна школа.

В статье комплексно исследовано стратегию
США нового мирового порядка Дж. Буша%стар%
шего и стратегию «вовлечения и расширения»
Б. Клинтона, проанализированно стратегические
планы и цели внешней политики государства,
а также конкретные действия Соединенных
Штатов на мировой арене на протяжении перио%
да биполярности и современной системы между%
народных отношений; обоснованно и концептуа%
лизированно современное состояние и тенденции
внешней политики США на разных уровнях меж%
дународных взаимодействий; определены крите%
рии соразмерности между стратегическими пла%
нами и целями.

Ключевые слова: стратегия США, новый

мировой порядок, внешняя политика, между�

народные отношения.
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In article is a complex investigated strategy the USA
new global order D.Bush — the grown%up and strategy
«involving and expansion» B.Clinton, is analysed stra%
tegic plans and the purposes of foreign policy of the
state, and also concrete actions of the United States for
the world scene during the period modern system of the
international relations; the modern status and tenden%
cies of foreign policy the USA at different levels of the
international interactions is proved; criteria of harmo%
ny between strategic plans and the purposes. on 

Key words: strategy the USA, the new global

order, foreign policy, the international relations.
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В статті акцентується увага на особливо%
стях процесів інтеграції мусульман в соціально%
політичний простір країн ЄС та України. Визна%
чено роль ісламських організацій в процесах
інтеграції. Зроблено спробу комплексного аналізу
інтеграційних процесів в середовищі мусульман
Європи та України.

Ключові слова: інтеграційні процеси, ісла�

мські організації країн ЄС, ісламські організації

України, мусульмани.

Теоретики інтеграції визначалися за практи�

кою, намагаючись інтерпретувати її в категоріях

американських політичних, соціологічних і еко�

номічних вчень. Причому ця інтерпретація мала

цілком визначений характер особистих ідеоло�

гічних і політичних переваг теоретиків. Методо�

логія теорій інтеграції є органічної складною

складовою загальної методології сучасного

західного суспільствознавства. Її сутність в тому,

що з усієї сукупності явищ з тим або іншим сту�

пенем обґрунтованості виділяється один або

декілька аспектів, на базі яких і будується ви�

значена формально�логічна система. Тому міс�

цем  моделей та теорій є їхні відправні посилан�

ня — завжди можна знайти масу істотних

закономірностей, що не враховуються в даній

теоретичній конструкції. Зовсім природно, що

ця гносеологічна особливість обов’язково при�

водить до появи конкуруючих теорій, що, спи�

раються на закономірності, «залишившись за

дужками». Цей алгоритм «часткового пізнання»

знаходить особливе вираження в такому фено�

мені, як європейська інтеграція [1, с.16].

Однак це не применшує науково�пізнаваль�

ної цінності теорій інтеграції Англійський еко�

номіст Джон Мейнард Кейнс зазначив, що по�

літик несвідомо керується ідеями якого�небудь

покійного економіста. Європейська інтеграція —

це те поле діяльності і пізнання, до якого визна�

чення Кейнса рішуче не підходить. Більше того,

погляди теоретика інтеграції обов’язково мають

ідеологічний підтекст, тобто, говорячи іншими

словами, визначають позицію будь�якого впли�

вового політика. Теорії інтеграції ніколи не були

концептуальною основою політичних рішень.

Творці інтеграції керувалися, в першу чергу,

практичними інтересами своїх країн і загаль�

ним інтересом Співтовариства, а не абстракт�

ними теоретичними схемами. Характерно, що

джерела практичної інтеграції були чисто євро�

пейськими, а методи її теоретичного тлумачен�

ня — переважно американськими. Теорії — це

свого роду дзеркало інтеграційного процесу,

дивлячись у яке політики та широкі верстви

громадськості можуть краще зрозуміти логіку

і результати своїх спонтанних зусиль. Теорії

дозволяють виділити головне в роз’єднаних

фактах, зрозуміти їхній причинно�наслідкові вза�

ємозв’язки, на ранній стадії розрізнити нові про�

цеси і тенденції. Сума конкуруючих теорій дає

розуміння дослідження. Європейський Союз

і Європейське співтовариство — це сукупність

інституціональної, юридичної, політичної й еко�

номічної систем, складне ціле, що знаходиться

в процесі безперервного розвитку [2, с. 89].

Існують чотири основних підходи. Євро�

пейське співтовариство і Європейський Союз

можуть розглядатися як одна з багатьох міжна�

родних організацій. Справді, інтеграційні інсти�

тути в Західній Європі створені національними

державами, що грають центральну роль у про�

цесі їхнього функціонування і розвитку. Однак

цей підхід має порівняно мало прихильників —

занадто великі специфічні особливості інтегра�

ційного угруповання західноєвропейських дер�

жав, її якісні відмінності від звичайних міжу�

рядових організацій. Європейську інтеграцію

можна розглядати як окремий випадок регіо�

нальної інтеграції. І дійсно, в основі інтеграційних

процесів, поза залежністю від їх територіальної

прив’язки, лежать ті самі процеси інтернаціона�

лізації виробництва, торгівлі й інвестицій. 

Однак відповіді, що даються на той самий

виклик у Західній Європі й інших районах світу,

настільки різні, що намагання виробити єдину

методологію для аналізу міжнародної інтеграції

скоріше затемнюють, чим проясняють суть спра�

ви. Європейську інтеграцію можна розглядати

в контексті порівняльної політології як вищий

рівень національних політичних систем і проце�

сів. Однак при цьому можна легко «з водою

виплеснути і дитину» — залишити за дужками

самостійну роль національних держав і інтегра�

ційних інститутів. Нарешті, можна розглядати

європейську інтеграцію як унікальне явище, що

не має аналогів у світовій практиці і не терпить
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механістичних узагальнень. Хоча такого роду

підхід є емпірично визначеним і в деяких питан�

нях неминучим, він прирікає європейські до�

слідження на теоретичну замкнутість, відрив їх

від загального розвитку світової науки. До того

ж, і на рівні емпіричного пізнання європейська

інтеграція нерозривно пов’язана з загальносвіто�

вим розвитком, є органічною складовою части�

ною світової політики й економіки, зазнає впливу

від зовнішнього і, у свою чергу, здійснює силь�

ний вплив на його еволюцію [3, с. 93].

Джерелами західноєвропейського федераліз�

му в період між двома війнами були, з одного

боку, такі, що передують проекту перебудови

хаотичної системи міжнародних відношень

Старого Світу, з іншого боку — теорія і практи�

ка Сполучених Штатів Америки, де федералізм

довів свої незаперечні переваги. Представники

цього напрямку виходили з того, що федератив�

на система є ідеальною для строкатого конгло�

мерату західноєвропейських держав, що заплу�

талися в павутинні національного егоїзму. Вони

підкреслювали, що за своєю природою федера�

тивна форма досить гнучка для того, щоб зна�

йти оптимальну пропорцію між центральними

інститутами федерації і її частин. Єдиним непо�

рушним принципом федерації служить ство�

рення двох рівнів влади — центрального і місце�

вого, регіонального. Територіальні одиниці

обов’язково повинні передати центральному

урядові частину своїх владних повноважень,

зберігаючи в той же час свою цілісність і визна�

чену автономію. Федералізм як принцип держав�

ного будівництва, що водить, може давати різні

результати, призводити до створення зовсім різ�

них федерацій — централістської, децентраліст�

ської та збалансованої. Федерація може служи�

ти зручною організаційної формою як для тих,

хто мріє про створення антидемократичного

супердержави, так і для прихильників лібераль�

ного політичного плюралізму. У міжвоєнні роки

явно переважала централістська тенденція. 

Прихильники федералізму протиставляли

федерацію конфедерації, відмітною рисою якої

є безроздільне збереження суверенітету в руках

складових її національних держав. Вони відзнача�

ли три головні переваги наднаціональної феде�

ративної держави: 1) «економію масштабу», або

можливість рішення більших задач з меншими

витратами, чим в умовах децентралізації; 2) не�

можливість захоплення влади в конституційно

оформленій федерації якою�небудь одною гру�

пою; 3) те, що в контексті міжнародних відносин

сума (федерація) більше, ніж сукупність скла�

дових її національних держав. На їхню думку,

створення такої держави приведе до активізації

демократичного початку в зв’язку з появою мно�

жинних суверенітетів замість одного [4, с. 12].

Критики федералізму привертали увагу до

того, що його прихильники прагнуть приборка�

ти національну державну владу засобами самої

державної влади. Тим часом створення центра�

лізованої федеративної держави неминуче по�

винно привести до виникнення розриву між

правлячою верхівкою і масами. З цього погляду,

вказували критики, національна держава з його

системою стримувань і противаг є більш на�

працьованою формою політичної демократії,

чим федеративна супердержава. Висловлювало�

ся побоювання, що федерація, запобігаючи вій�

нам між невеликими державами, що входили

в неї, стане джерелом великих конфліктів у су�

перництві з могутніми зовнішніми силами. Кри�

тики відзначали, що філософія федералізму ста�

вить в основу винятково політичний початок.

У пошуках «вічного світу» вона залишає за дуж�

ками економіку, що може або сприяти, або, нав�

паки, перешкоджати політичної інтеграції.

Вони визначали необхідність розвивати масові

рухи на користь прагматичних рішень, що

поступово наближають Західну Європу до феде�

ралістського ідеалу [5, с.35].

Функціоналізм — це другий науковий напря�

мок 20–30�х років, спрямований проти руйнів�

ного егоїзму держав�націй, було засновано на

зовсім інших філософських принципах. Його

прихильники визначали, що конфлікти і війни

не є вродженою рисою людської натури. Люди,

на їхню думку, здатні до мирного раціонального

прогресу, але за певних умов. Ці умови повинні

бути забезпечені іншими засобами, ніж держав�

не насильство. Засновником функціоналізму

був Давід Мітрані, в Румунії, але усе своє життя

працював в Англії. Як і федералісти, він прагнув

знайти спосіб припинити війни між державами.

На відміну від федералістів, він вважав, що для

цього потрібно не шукати ідеальну форму між�

народного співтовариства, а розкрити ті функ�

ції, що воно повинно виконувати. Функціона�

лізм — це скоріше підхід до аналізу суспільних

явищ, чим наукова теорія. Однак цей підхід

ґрунтується на цілком визначених (і досить

категоричних) принципах Функціоналізм вихо�

дить із примата людських нестатків і людських

нестатків і інтересів. Його прихильники ста�

влять людину вище «священної» держави�нації

або будь�якої ідеології [6, с. 21].

Прихильники функціоналізму були переко�

нані в тому, що функції — первинні, а форми,

у які вони втілюються, — вторинні. Це немину�

че приводило їх у непримиренне протиріччя

з феноменом, що вони називали «фіксацією дер�

жави», тобто існуванням твердих державних

форм поза залежністю від тих функцій, що вони

повинні виконувати. Цілком зрозуміло, що

функціоналісти були противниками федераліз�
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му й ідеї створення «світового уряду», з яким

виступали громадські діячі міжвоєнного періо�

ду, як Бертран Рассел і Герберт Уеллс. Д. Мітра�

ні виявив здатності, розкривши неминучість

ослаблення («гибрідізації») національної держа�

ви за піввіку до того, як цей процес набув реаль�

но відчутних форм. Він правильно пророчив

появу численних спеціалізованих міжнародних

організацій, орієнтованих на виконання кон�

кретних задач. Більше того, власне кажучи він

передбачав радикальну трансформацію всієї

системи міжнародних відносин, що поступово

перетворюється в мережу пересічних керуючих

інститутів, організаційні форми яких зміню�

ються в залежності від недоліків суспільства

і нових суспільних функцій. Функціоналізм був

новаторською концепцією, що наклала незгла�

димий відбиток на всі наступні теорії міжнарод�

них відносин і європейської інтеграції [7, с. 34].

Теорія комунікації. Загальною рисою федера�

лізму і функціоналізму була установка на подо�

лання або стримування національної держави.

Прихильники теорії комунікації не ставили

перед собою настільки радикальні цілі. Вони

прагнули знайти спосіб стабілізувати систему

держав�націй, не ламаючи її. Одним з заснов�

ників цього напрямку був Карл Дейч. Вперше

в західній науці він дав соціологічне тлумачення

національної держави і системи міжнародних

відносин, показав необхідність врахування від�

носин не тільки між державами, але й між сус�

пільствами і народами. За одноманітним фасадом

держави�нації К. Дейч бачив істотне розход�

ження між «юридичною державою» і «соціоло�

гічною нацією». Він підкреслював, що соціальні

комунікації складають той «будівельний матері�

ал», з якого створюються місцеві громади, що

народжує у процесі суспільного розвитку націо�

нальна держава. К. Дейч стверджував, що подіб�

ні процеси розгортаються в міжнародній сфері,

коли держави намагаються будувати «співтова�

ристсва безпеки» — міжнародні утворення,

у рамках яких держави намагаються мінімізува�

ти небезпеку війни. Як вважали К. Дейч та його

прихильники, досягнення цієї мети можливе

лише в тому випадку, якщо держави�учасники

стають «інтегрованими». Під «інтеграцією» во�

ни мали на увазі «створення в межах визначеної

території «відчуття співтовариства», а також

сильних і потужних інститутів, а також прак�

тичних інструментів, здатних забезпечити ви�

никнення серед населення очікування «мирних

змін» на перспективу».

Неофункціоналісти розрізняли два види «спів�

товариств безпеки» — об’єднані і плюралістич�

ні. Перші виникають у результаті юридично

оформленого об’єднання складених частин

у рамках більшого цілого (наприклад, федера�

ції). Інші припускають збереження самостійної

правосуб’єктності частин і виникнення «інте�

грації» без інституціонального злиття або ство�

рення верховної влади. Плюралістичні співто�

вариства представлялися неофункціоналістам

більш життєздатними. Для їхнього виникнення

було достатньо трьох умов: сумісності основних

цінностей, що існують у державах�учасниках;

здатності політично активних груп реагувати на

дії один одного, не вдаючись до насильства;

«взаємної передбачуваності відповідних аспек�

тів політичної, економічної і соціальної пове�

дінки». Виникнення «почуття співтовариства»

К. Дейч і його прихильники вважали якісним

стрибком у розвитку міжнародних відносин.

Вони ставили його вище формальних договорів,

пактів і союзів між роз’єднаними державами,

що за своєю природою є неміцними. Таким

чином, у досягненні мети виключення війни

прихильники теорії комунікації, як і функціо�

налісти, наголошували на розвитку взаєморозу�

міння на рівні суспільства [7, с.75].

Однак, на відміну від функціоналістів, вони

не виключали держави з «рівняння миротвор�

чості». Навпаки, вони відводили державам над�

звичайно важливу роль. Вони лише підкреслю�

вали визначальне значення суспільних умов

у досягненні згоди між державами. «Почуття

співтовариства» між державами, вважали вони,

є функцією рівня комунікації між ними. Теорія

комунікації розкрила найважливіші закономір�

ності розвитку сучасних міжнародних відносин,

без яких теоретичне пізнання європейської

інтеграції було б неможливим. Однак у концеп�

ції К. Дейча і його прихильників були істотні

прогалини, як зазначали її критики. 

Європейська інтеграція розпочиналася полі�

тичними діячами, відданими ідеалові федерації.

Однак їм довелося зробити «крок назад» для

того, щоб у майбутньому одержати можливість

зробити «два кроки вперед». «Європа не буде

створена одноразово, відповідно до єдиного

плану. Вона буде побудована за допомогою кон�

кретних досягнень, що спочатку створять солі�

дарність де�факто», — визначалося в Декларації

Р. Шумана. Зміна політичної парадигми мала

безпосередні наслідки в галузі наукового аналі�

зу. Прямолінійна «теоретична» аргументація на

користь створення федеративної супердержави

поступилася місцем більш тонким, об’єктивіст�

ським теоріям міжнародного співробітництва,

що відображали перші практичні кроки інте�

грації. Домінуюче положення серед нових кон�

цепцій займав неофункціоналізм. Його заснов�

ником і найвидатнішим представником був

Ернст Хаас. Неофункціоналізм мав незаперечну

наступність з функціоналізмом (так само як

і теорією комунікації). Разом з тим він містив
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і ряд важливих відмінностей від попередніх

вчень. Найбільш важливим з них було визнання

необхідності політичного фактора в процесі

інтеграції, що не міг бути автоматичним резуль�

татом діяльності технократичних еліт. Подібно

до прихильників теорії комунікації, Е. Хаас зв’я�

зував інтеграцію із суспільними процесами,

з цілеспрямованою діяльністью політично актив�

них груп, що не мають якогось єдиного загаль�

ного плану, а лише власні інтереси. Інтеграція

в розумінні Е. Хааса є підсумком цієї спонтан�

ної політичної взаємодії. 

Неофункціоналізм був відгалуженням плю�

ралістичного підходу, що утвердився в західній,

у першу чергу американській політології напри�

кінці 50 — початку 60�х років. У рамках цього

підходу, власне кажучи, не залишається місця

для самостійної ролі держави. Держава виступає

як вектор діяльності різних груп інтересів, що

формують суспільство, а політика є свого роду

«ринком», де групи інтересів конкурують між

собою за право внести свій внесок у механізм

прийняття рішень і тим самим вплинути на

результат цього процесу [8, с. 49].

Неофункціоналісти були переконані в тому,

що інтеграція змінює не тільки форму, але й зміст

державної діяльності. Як і їхні попередники, во�

ни робили аспект на зростання суспільної ролі

технократії. Однак, на відміну від функціоналі�

стів, неофункціоналісти розуміли нерозривний

зв’язок між технократією і бюрократією. Техно�

кратія, в їх уявленні, включає тих, хто володіє

необхідними експертними знаннями для упра�

вління складним механізмом сучасного капіта�

лістичного способу виробництва. Сучасна дер�

жава в промислово розвинутих країнах не може

нормально функціонувати без такого роду

знань та їхніх носіїв Іншими словами, у своєму

аналізі міжнародних відносин вони робили

акцент на громадянське суспільство в його над�

звичайно розгалуженому, міжнародному розу�

мінні. Неофункціоналісти представили ЄС як

одну з найважливіших ланок цього плюралі�

стичного, хаотичного світового порядку. Проте

модифікація неофункціоналістських поглядів

була недостатньою для того, щоб цілком зняти

критику з боку прихильників міжурядового під�

ходу. Боротьба між представниками двох основ�

них напрямків у теоретичному тлумаченні євро�

пейської інтеграції продовжувалася. Разом з тим

інтерес до теорій інтеграції зменшився в зв’язку

з настанням періоду «євросклерозу».

Сучасні теорії інтеграції. Прискорення інте�

грації в середині 80�х років призвело до по�

жвавлення наукових досліджень у цій сфері.

«Історичний компроміс» між наднаціональним

і міжурядовим початками в практиці інтеграції

привів до істотної зміни і характера теорій інте�

грації. На перший погляд, серія видатних дося�

гнень європейської інтеграції у 80�ті роки,

кожне з яких сприяло її «поглибленню», могла

розглядатися як тріумф концепції «переплеску�

вання». Справді, митний союз сприяв збіль�

шенню масштабів та інтенсивності торгівлі

і виробничої кооперації усередині Європейсь�

кого співтовариства. У кінцевому рахунку це

зробило неминучим створення Єдиного вну�

трішнього ринку. Єдиний ринок поставив на

порядок денний соціальний вимір інтеграції.

Звідси — Соціальна хартія, включена згодом

у текст основних договорів. Для того, щоб ціл�

ком використати переваги Єдиного внутріш�

нього ринку, стало необхідним створення висо�

кого рівня економічного і валютного союзу

і введення єдиної валюти. Це, у свою чергу, за�

жадало підняти на більш високий рівень коор�

динацію економічної політики національних

держав. Більш того, задача забезпечення євро�

стабільності робить усе очевиднішою необхід�

ність подальшої політичної інтеграції.

Однак, незважаючи на це, і противникам,

і прихильникам неофункціоналізму було ясно,

що пізнавальний потенціал цієї концепції вичер�

паний. Вона вже не відповідала новим реаліям,

що ускладнилися, і не могла дати відповіді на

нові проблеми, що стояли перед Європейським

Союзом. З іншого боку, і «чистий» міждержав�

ний підхід, замішаний на догмах реалізму, став

явним анахронізмом. Незважаючи на те, що

міжурядове співробітництво було «узаконене» як

найважливіша опора інтеграційного процесу,

поведінка держав — членів ЄС, не могла бути

пояснена в категоріях реалізму або неореалізму.

Зокрема, у категоріях міжурядового підходу не�

можливо пояснити феномен наднаціонального

законодавства, що дозволяє примушувати дер�

жави�члени до виконання комунітарних норм.

Ніяк не укладається в рамки цієї концепції

і практика Суду ЄС, що, спираючись на поло�

ження основних договорів, переносить їх на

області, безпосередньо не визначені в договорах.

Не дивно, що протиборство фундаментальних

концепцій, покликаних дати вичерпне пояснен�

ня сутності інтеграції, припинилося. В галузі

досліджень європейської інтеграції наступив

період синтезу і «малих справ», розробки окре�

мих її аспектів. Сучасні теорії є частиною більш�

менш однорідного теоретичного поля. У 90�ті

роки з’явилася ціла серія праць, у яких проводи�

лася думка про те, що процес інтеграції взагалі

є «ендемічно синкретичним», а теорії інтеграції

за необхідності повинні бути еклектичними.

Проте шлях до синтезу, як правило, починається

з реконструкції традиційних теорій інтеграції.

У цьому плані показова еволюція поглядів одно�

го з найбільш відомих прихильників федераліз�
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му — Джона Пайндера. На початку 90�х років він

виступив з ідеєю розробки концепції «неофеде�

ралізму», що об’єднав би теоретичний аналіз

європейської інтеграції і підготовку політичних

рекомендацій. Для цього, на його думку, необхід�

ний «союз» неофункціоналістського бачення

взаємозв’язку соціальних і політичних явищ

і федералістської заклопотаності конституційни�

ми проблемами і принципами.

Теорія політичних мереж містить важливу,

принципову відмінність від концепцій, визна�

чених реалізмом і неореалізмом. Суперництво

держав в умовах анархії міжнародних відносин

являє собою гру з нульовою сумою, у якій силь�

ніші обов’язково виграють, а слабкіші програ�

ють. Політична мережа, навпаки, являє собою

рамку для співробітництва, від якого виграють

всі учасники, незалежно від співвідношення

їхніх силових потенціалів. Причиною вини�

кнення «доданої вартості» є взаємозалежність

держав та інших учасників політичного процесу.

Її джерело — інформація і ресурси, які вони не

змогли б одержати іншими способами, поза спі�

вробітництвом у рамках політичної мережі.

Європейський Союз та його інститути предста�

вляють собою, з цього погляду, сукупність полі�

тичних мереж. Ті переваги, що одержують уча�

сники, і роблять їх зацікавленими в розвитку

інтеграції. Теорії багаторівневого управління

і нового інституціоналізму, що виникли на

основі неофункціонализму, є тією «площад�

кою», до якої тяжіють і послідовники традицій�

ного міжурядового підходу. Найбільш яскравими

і впливовими фігурами на цьому напрямку євро�

пейських досліджень є Вільям Уоллес і Ендрю

Моравчик. 

Прихильником нового інституціоналізму та

інших плюралістичних концепцій був Е. Мо�

равчик. Поява різновиду міжурядового підходу

стало можливим насамперед унаслідок загаль�

ної еволюції науки про міжнародні відносини

і посилення впливу неолібералізму. Класичний

реалізм, власне кажучи, абстрагувався від вну�

трішніх джерел зовнішньої політики, від інтере�

сів і внутрішньополітичної боротьби різних

груп, що роблять безпосередній вплив на мету

і засоби зовнішньої політики. Національні інте�

реси розглядалися як щось дане, а предмет на�

укового аналізу обмежувався лише відносинами

між державами. Неолібералізм, навпаки, ста�

вить в основу процес формування національних

інтересів усередині окремих держав. Для пояс�

нення цього процесу неоліберали вимушені

використовувати теоретичний багаж соціології.

Е. Моравчик є представником ліберального між�

урядового підходу. В основі його концепції

лежать три посилання: головними акторами

в політиці є раціональні, самостійні індивідууми

і групи, що взаємодіють одна з одною на основі

принципів власного інтересу і запобігання

ризику. Уряди являють собою «підвид» вітчиз�

няних акторів, наділених інтересами, що є стри�

муючим фактором у відношенні самоідентифі�

кації та інтересів інших держав, що діють на

міжнародній арені. Поведінка держав, характер

їхніх конфліктів і співробітництва визначають

природу і конфігурацію державних інтересів. На

думку Е. Моравчика, процес інтеграції являє

собою гру на двох рівнях. 

Уряд отримує підтримку, визнаючи інтереси

найвпливовіших груп і приймаючи пропонова�

ні ними політичні альтернативи, що й здійсню�

ються надалі на міжнародній арені. Саме цією

обставиною Е. Моравчик пояснює парадок�

сальну поведінку національних держав, що

приймають свідомі рішення, що формально

обмежують їхню автономію. Натомість держави

отримують переваги впорядкованого торгу в на�

багато ширшому полі, усередині інтеграційних

інститутів, а також інформацію, що в інших

умовах була б недоступною. Тому інтеграційні

інститути перетворюють міжурядовий торг у гру

з позитивною сумою. 

Успішне просування інтересів впливових

національних соціальних і політичних груп на

європейському рівні підсилює внутрішньополі�

тичні позиції уряду. Що стосується непопуляр�

них рішень, то їх можна з легкістю списати на

підступ брюссельської бюрократії і тим самим

зменшити несприятливий внутрішньополітич�

ний ефект. Таким чином, на думку Е. Моравчи�

ка, Алана Мілуорда європейська інтеграція не

тільки не послаблює, але, навпаки, посилює

європейські держави�нації.

В статье акцентируется внимание на особен%
ностях процессов интеграции мусульман в соци%
ально%политическое пространство стран ЕС
и Украины. Определяется роль исламских органи%
заций в процессах интеграции. Сделана попытка
комплексного анализа интеграционных процессов
в среде мусульман Европы и Украины. 

Ключевые слова: интеграционные процессы,

исламские организации стран ЕС, исламские

организации Украины, мусульмане

In article brings to the focus to features of processes
of integration of moslems in sociopolitical space of the
countries of EU and Ukraine. The role of the Islamic
organizations is determined during integration.
Attempt of the complex analysis of integration proces%
ses in the environment of moslems of Europe and
Ukraine is made. 

Key words: integration processes, the Islamic

organizations of the countries of EU, the Islamic

organizations of Ukraine, Moslems.
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В статті аналізуються особливості процесу
інтеграції України в ЄС: умови його проходження,
позитивні і негативні наслідки. Закцентовано
увагу на коло проблем, які необхідно буде вирішу%
вати вступаючи до ЕС, зокрема — подолання бід%
ності, побудува демократичної правової держави,
проведення необхідних природо%захистних заходів
і т. і.

Ключові слова: Європейський Союз, Україна,

євроінтеграція, план дій.

Вже минуло сімнадцять років незалежності

Україною були зроблені перші, здавалось, до�

сить успішні кроки в напрямку європейської

інтеграції. Але в 2005 році стало зрозуміло що

інтеграційний процес не буде таким простим

і передбачуваним, яким він до цього предста�

влявся ряду українських політиків. Предметом

серйозного дослідження мають стати інтереси

країн, що є членами ЄС, та України, усвідомле�

ні і неусвідомлені перешкоди на шляху до інте�

грації. Тільки вивчивши ці проблеми, можна

відповісти на питання про те, що сприяє і що

заважає інтеграції України в Європу. Ці пробле�

ми мають вивчатись через призму розвитку сві�

тового співтовариства, сучасної геополітики та

геостратегії різних держав. Зарубіжні та вітчизня�

ні вчені (П. Асснер, Д. Іден, П. Гауен, Ж. Сапір,

Е. Соловйов, Т. Грищенко, О. Дергачов, Є. Ва�

силенко та інші) вивчають різні аспекти цих

проблем.[1]

Вбачаючи на певну близькість українців до

народів, що проживають в ЄС все жзазначимо,

що існує багато перешкод якнайшвидшій інте�

грації України в ЄС. Поки що Україна не готова

стати членом ЄС тому, що не відповідає стандар�

там цього об’єднання держав. Всім бажаючим

вступити до ЄС надсилаються питання у кілько�

сті 2400 запитань, в тому числі, як приклад, яка

в країні висота тротуарів (відповідь на уе питан�

ня містить інформацію про те, чи можуть укра�

їнські інваліди нормально пересуватись).

За даними соціологічних опитувань, що про�

водились в 2004–2006 рр., громадяни ЄС згодні

схвалити вступ держави�кандидата за таких умов:

•• країні дотримуються прав людини і прин�

ципів демократії (79 % опитаних визнали відпо�

відність цим вимогам важливою);

•• рівень економічного розвитку країни має

наближатись до рівня держав�членів ЄС (4 %

опитаних);

•• країна�кандидат має застосовувати правила

і стандарти ЄС (69 %);

•• приєднання нових членів не має бути за�

надто дорогим для держав — чинних членів ЄС

(58 %);

•• країна має активно боротися з організованою

злочинністю і перевезенням наркотиків (78 %);

•• уряд держави�кандидата має здійснювати

достатні заходи зі збереження навколишнього

середовища (70 %);

•• держава�кандидат має вносити свою частку

коштів до бюджету ЄС (68 %).[1]

Найефективним критерієм людського виміру є
індекс людського розвитку людини, розроблений

ООН. Цей індекс також враховується при прий�

нятті рішення про розширення ЄС. Він слугує

комплексним вираженням виміру трьох базових

змінних: довголіття, освіченості і рівня життя.

Індекс людського розвитку враховується при

прийнятті рішення про розширення ЄС.

В Доповіді ПРООН про людський розвиток

за 2001 р. 162 країни і території були розділені на

три групи по ІЛР: 

Перша група об’єднує 48 країн з високим рів�

нем людського розвитку, в яких величина ІЛР

перевищує 0,8 (середнє значення ІЛР для цих

країн 0,936). В групі з максимальним значенням

ІЛР знаходяться і деякі постсоціаліс�тичні краї�

ни: Словенія (0,874), Чехія (0,812), Хорватія

(0,803) і Литва (0,803).

Друга група — це країни із середнім рівнем

людського розвитку. В неї входять 78 країн з ІЛР

від 0,799 до 0,5. Середнє значення ІЛР для цих

країн 0,684: Україна займає 74 місце по ІЛР

(0,742); Росія — 55 місце (0,775); Білорусь — 53

місце (0,782).[3]

Згідно з С. Гантінгтоном, Україна не нале�

жить до західної цивілізації (у всякому разі,

більша частина народу України належить до

слов’яно�православної цивілізації). Він виділяє

західну, конфуціанську, японську, ісламську,

гінді, слов’яно�православну, латиноамерикансь�

ку, з певними зауваженнями ще і африканську.

С. Гантінгтон відмічає, що після закінчення

«холодної війни» Європу роз’єднують не ідео�

логічні, а культурно�цивілізаційні відмінності.
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«Оксамитова завіса культури замінила залізну

завісу ідеології як найістотніша лінія розлому

в Європі». Лінія, що відділяє західну і незахідну

цивілізації в Європі, пролягає вздовж кордону

між Росією та Фінляндією та країнами Балтії,

розділяє Білорусь та Україну, відокремлюючи

греко�католицьку Західну Україну від право�

славної Східної. Православні народи меншою

мірою здатні побудувати стабільні політичні

системи на демократичних засадах. Україна, за

висловом С. Гантінгтона, є «роздвоєною» краї�

ною, так як знаходиться на межі двох цивіліза�

цій. В «роздвоєних» країнах, якою є і Росія,

значно більше проблем, які породжені належ�

ністю різних груп народу до різних цивілізацій.

С. Гантінгтон називає умови, при яких такі кра�

їни можуть здійснити цивілізаційну трансфор�

мацію: 1) політична і економічна еліта країни

має підтримувати цивілізаційну трансформа�

цію; 2) народ має бути готовим до такого пере�

ходу; 3) провідні верстви цивілізації�реципієн�

та повинні мати бажання прийняти нову країну.

Для України євроінтеграція є ще й культур�

ним вибором, адже Київ є світовим центром

православ’я. Це принципова відмінність між

положенням України і країнами Центральної

Європи. Інтереси Заходу, на його думку, були

пов’язані не стільки із насадженням демокра�

тичних цінностей, скільки з побудовою в регіо�

ні певної системи безпеки, яка б стримувала

вже не військову небезпеку, а, скоріше, соціаль�

ну. В колишньому Радянському Союзі виникли

могутні міграційні потоки, зросла торгівля нар�

котиками, людьми, зброєю і т. п. Україна зали�

шається предметом впливу, але розраховувати

на те, що Захід буде боротись за Україну, немає

ніяких причин. Намагаючись виробити зовніш�

ньополітичну стратегію України, прогнозуючи

майбутнє європейської інтеграції та шанси

України стати повноправним членом ЄС, не

слід забувати про культурні фактори.[4]

Значною мірою інтеграція залежить від ціле�

спрямованих дій та зусиль держав, які в ній заці�

кавлені. Нині, як відмічає Ростіашвілі, відбула�

ся переорієнтація теорії від її концентрації на

природному характері соціального прогресу як

спонтанного і неминучого продукту еволюції до

акцентування того феномена, що отримав назву

«соціального телесизму» (від грецького — подія,

здійснення; в політичній теорії — розумно пла�

нований прогрес, досягнення бажаних цілей

шляхом розумного звернення до засобів), а та�

кож розширення уявлень про державу, як про

«мотор» культурних і взагалі прогресивних

перетворень у суспільстві.

Об’єднана Європа висуває ряд умов, за вико�

нання яких шанси України стати членом ЄС,

будуть зростати. Найбільш суттєві зауваження

Об’єднаної Європи до України можна звести до

трьох: по�перше, європейці вважають Україну

недостатньо демократичною, вони вказують на

відсутність верховенства права, обмеженість

свободи преси і т. п.; по�друге, в Україні велика

доля бідних громадян; по�третє, Україна відстає

від Європи в технічному і технологічному осна�

щенні економіки.

Невизначеність українських політиків і еко�

номістів, підприємців щодо майбутнього євро�

пейської інтеграції цілком обгрунтована, адже

немає точно визначених термінів проведення

таких переговорів, вони відкладаються на не�

визначений час; українські політики не врах�

ували всі перешкоди на шляху європейської

інтеграції.

Між Україною та Європейським Союзом від�

носини були започатковані в грудні 1991 року,

коли Міністр закордонних справ Нідерландів як

головуючий в ЄС, у своєму листі від імені Євро�

союзу офіційно визнав незалежність України.

Євроінтеграція є головним та незмінним зов�

нішньополітичним пріоритетом України. Пре�

зидент України у Посланні до Верховної Ради

України у червні 2002 року визначив європейсь�

ку інтеграцію стрижнем стратегії економічного

та соціального розвитку України на наступне

десятиріччя [5].

Теперішній розвиток політичного діалогу

між Україною та ЄС базується на впровадженні

Україною Стратегії інтеграції до ЄС, виконанні

сторонами УПС та опрацюванні Плану дій в рам�

ках Європейської політики сусідства. Україна

виходить з того, що реалізація зазначеного

документа має сприяти посиленню співпраці

між Україною та ЄС в умовах розширення інте�

грації з метою створити необхідні умови для

переходу в майбутньому до якісно нового рівня

відносин з ЄС. Належна імплементація Плану

Дій повинна також сприяти поступовій інтегра�

ції України до внутрішнього ринку ЄС та ство�

рення передумови для започаткування з ЄС

зони вільної торгівлі. Кінцевою політичною

метою ПД має стати укладення нової посиленої

угоди з ЄС.

Хоча Україна й поза межами Євросоюзу, але

вона успішно асоціюється з процесом здійснен�

ня спільної європейської політики безпеки та

оборони (ЄПБО). Наша держава бере участь

у Поліцейських місіях ЄС в Боснії і Герцеговині

та Республіці Македонія.

Укріпленню правової основи цієї співпраці

слугуватиме укладення Угоди про участь Украї�

ни в операціях Європейського Союзу з врегулю�

вання кризових ситуацій, а також процедур

обміну інформацією, які очікуються найближ�

чим часом. ЄС визнає також важливу роль

України у забезпеченні безпеки і стабільності на
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континенті, а також її високий промислово�тех�

нологічний потенціал у військовій сфері, що

підтверджується практикою запрошення нашої

держави до проведення військових навчань за

участю підрозділів ЄС.[8]

Стрімко розвивається торговельно�економіч�

не співробітництво між Україною та Європейсь�

ким Союзом. З року в рік стабільно зростає дво�

сторонній зовнішньоторговельний оборот та

прямі іноземні інвестиції з країн ЄС в українсь�

ку економіку. На сьогодні ЄС є найбільшим зов�

нішньоторговельним партнером України у світі

(на 25 країн�членів ЄС припадає 33 % зовніш�

ньоторговельного обороту України)[9].

Вже у червні 2004 року відбулося парафуван�

ня Угоди між Європейським Співтовариством

та Кабінетом Міністрів України про торгівлю

деякими сталеливарними виробами, підписан�

ня якої заплановано восени. Відповідно до

Угоди, квота України на поставки сталевих ви�

робів до країн ЄС на 2004 рік складатиме 606 ти�

сяч тонн. Завершується процес опрацювання

євросоюзівською стороною питання щодо від�

повідності економіки України критеріям рин�

ковості в рамках антидемпінгового законодав�

ства ЄС. Євросоюзівська сторона на постійній

основі підтримує Україну як у багатосторонньо�

му, та і в двосторонньому переговорному проце�

сах у рамках СОТ. Після підписання у 2003 р.

Двостороннього протоколу щодо доступу до

ринків товарів та послуг в рамках СОТ сторони

розпочали роботу над розробленням та узго�

дженням проекту Звіту Робочої групи.

Дуже активно Україна взаємодіє з ЄС у сфері

боротьби з нелегальною міграцією, реадмісії,

боротьби з організованою злочинністю і теро�

ризмом, здійснює активне реформування при�

кордонного менеджменту, міграційно�візової

політики та відповідної правової бази.

Україна, в контексті розширення ЄС, прагне

не допустити появи нових розподільчих ліній

в Європі та виступає за забезпечення не�ди�

скримінаційного порядку в’їзду до країн�членів

ЄС своїх громадян. Робота в цьому напрямі,

зокрема, передбачає: перспективне запрова�

дження довгострокових багаторазових віз для

громадян України, які на постійній основі бе�

руть участь в економічних, культурних, спор�

тивних, наукових і навчальних обмінах з ЄС;

полегшення порядку перетину кордону для гро�

мадян України, що мешкають в прикордонних

з ЄС районах, а в довгостроковій перспективі —

спрощення візового режиму ЄС для всіх катего�

рій українських громадян.

Зараз помітно активізувалося співробітниц�

тво України та ЄС в галузі енергетики, в тому

числі ядерної, сільського господарства та охо�

рони навколишнього середовища. Поступово

зростає політична та фінансова допомога Укра�

їні з боку ЄС у вирішенні проблем в енергетич�

ному секторі та подоланні наслідків аварії на

Чорнобильській станції.[10]

ЄС здійснює підтримку у реформуванні сис�

теми управління газотранспортною системою

України, проведенні технічного аудиту нафто�

терміналу «Південний» та техніко�економічно�

му обґрунтуванні для проекту транспортування

каспійської нафти нафтопроводом Одеса–

Броди–Гданськ, підтримується розвиток аль�

тернативної енергетики в Україні, модернізація

вугільної промисловості тощо.

ЄС є найбільшим донором України. Почи�

наючи з 1991 року, загальний обсяг допомоги,

наданої Україні з боку ЄС в рамках програми

ТАСІS, макрофінансової та гуманітарної допо�

моги, складає понад 1 млрд. євро.

Стратегічним напрямом співробітництва Укра�

їни та ЄС є сфера космічних досліджень. Врахо�

вуючи той факт, що Україна належить до вісім�

ки держав, які мають значний космічний,

технічний та технологічний потенціал, 2�го ве�

ресня 2004 року Європейська Комісія звернула�

ся до Ради Міністрів ЄС з пропозицією розпо�

чати переговори з Україною щодо угоди про

співпрацю у створенні Глобальної навігаційної

системи. Передбачається, що така співпраця

буде розвиватися в галузі промисловості, науко�

во�дослідницькій роботі, зокрема, в питаннях

стандартизації, в контролі сумісності регіональ�

них систем тощо.

Головне завдання Україна на сьогоднішньому

етапі вбачає в утвердженні європейських цінно�

стей і стандартів в політиці, економіці, соціаль�

ній сфері. У цьому — запорука суспільної ста�

більності і сталого розвитку нашої держави.

Перспективними цілями УПС є розвиток

тісних політичних стосунків між Україною та

ЄС шляхом постійного діалогу з політичних

питань, сприяння розвитку торгівлі та інвести�

цій, забезпечення підґрунтя для взаємовигідно�

го економічного, соціального, фінансового,

громадського, науково�технологічного та куль�

турного співробітництва, а також підтримки

зусиль України щодо зміцнення демократії, роз�

витку її економіки, а також завершення перехо�

ду до ринкової економіки.[12]

Згідно Угоди, сторони встановили і підтри�

мують регулярний політичний діалог: прово�

дять переговори на найвищому політичному

рівні в рамках самітів, для спостереження за

впровадженням Угоди згідно з положеннями

УПС створено Раду з питань співробітництва,

яка проводиться на міністерському рівні що�

найменше раз на рік. Раді з питань співробіт�

ництва у виконанні нею її обов’язків допомагає

Комітет з питань співробітництва. Політичний
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діалог на парламентському рівні здійснюється

в рамках Комітету парламентського співробіт�

ництва.

Відповідно з УПС, Рада з питань співробіт�

ництва може приймати рішення про створення

будь�якого іншого спеціального комітету чи

органу для надання їй допомоги у виконанні її

обов’язків і вона визначає склад та обов’язки

таких комітетів або органів і порядок їх діяльно�

сті.[13]

Зараз в рамках Комітету з питань співробіт�

ництва між Україною та ЄС створено та діють

4 підкомітети, а також 3 робочі групи:

1. Підкомітет з питань торгівлі та інвестицій.

2. Підкомітет з питань фінансів, економіки та

статистики.

3. Підкомітет з питань транспорту та енерге�

тики, співробітництва у цивільному та ядерно�

му секторі, охорони довкілля, освіти, навчання

та технологій.

— Робоча група з питань відновлювальної

енергетики та енергоефективності.

— Робоча група з питань змін клімату.

— Робоча група з питань енергетичних стра�

тегій.

4. Підкомітет з митних питань, транскордон�

ного співробітництва, боротьби з нелегальною

міграцією, відмиванням грошей та наркобіз�

несом.

УПС була укладена на початковий період

тривалістю десять років.

Тепер Україна має всього лише статус сусіда,

як і ряд країн Північної Африки і Близького

Сходу. Хоча країни�сусіди готують План дій до

членства. Україна, щоб наблизитись до ЄС, має

провести реформи (неформальні), перш за все

отримати статус країни з ринковою економі�

кою, стати членом СОТ, провести переговори

про пом’якшення візового режиму.

У 2005 році в Плані дій з’явилось десять до�

даткових пунктів:

1) розпочати найближчим часом консульта�

ції щодо розширення угоди між Україною та

ЄС, як тільки буде реалізовано політичні пріо�

ритети Плану дій Україна – ЄС;

2) дослідити можливості тіснішої співпраці у

сфері зовнішньої політики і політики безпеки;

3) поглиблення торгових і економічних від�

носин між Україною та ЄС;

4) надати подальшу підтримку вступу Украї�

ни до СОТ і надалі забезпечувати допомогу Украї�

ні у виконанні встановлених вимог;

5) посилити нинішні контакти з Україною,

щоб надати допомогу щодо невирішених пи�

тань, які стосуються надання Україні статусу

країни з ринковою економікою;

6) посилити переговори щодо спрощення ві�

зового режиму, беручи до уваги аспекти безпеки;

7) розширити співпрацю у ключових галузях,

таких як енергетика, транспорт, охорона довкіл�

ля, а також розвиток приватного сектору. Украї�

на стане пріоритетною країною у поточній під�

готовці до розширення транс’європейських

мереж;

8) підвищити підтримку процесу наближен�

ня законодавства України до законодавства ЄС;

9) зусилля у сфері демократії та верховен�

ства права стануть негативним імперативом

і буде передбачено подальшу цільову допомогу,

включаючи посилення громадянського сус�

пільства;

10) надання Україні кредиту ЄІБ у розмірі

250 млн. євро.

З 2005 року країни�члени ЄС виступили за

більш тісне співробітництво з Україною (хоча

немає згоди щодо міри укріплення стосунків

з Україною, як і відносно перспектив членства

України в ЄС). Нині виділяють так звану групу

«одинадцяти» — північні та східні сусіди Украї�

ни вважають за необхідне більш активно спів�

працювати з Україною. За даними опитування,

проведеного Єврокомісією у червні 2005 року,

лише 45 % громадян країн ЄС підтримують

вступ України до ЄС. Найбільше прихильників

інтеграції України в ЄС (66 %) у країнах, що

приєднались в 2004 році. Приєднання України

до ЄС підтримує 76% поляків (проти — 15 %).

У країнах, що стали членами ЄС раніше, при�

хильників євроінтегриації України с 41 %. Най�

більше противників серед австрійців — 69 %

(підтримує — 18 %). Франція, як одна з най�

більш потужних країн ЄС категорично проти

розширення ЄС, в тому числі проти української

інтеграції. Показовим є те, що у Франції виник

громадський рух, який вимагає від уряду пере�

глянути свою позицію щодо України. Цей рух

організував з цією метою пікетування уряду.

Решта країн ЄС не має чіткої позиції, зокрема,

Німеччина вважає, що не час розглядати питан�

ня про нове розширення, спочатку треба вирі�

шити ті проблеми, яких сьогодні досить багато

в ЄС. Аналітики вважають, що таке різне ста�

влення до України відображає відсутність узго�

дженої зовнішньої політики ЄС взагалі. Кожна

країна, розглядаючи питання міжнародної полі�

тики, виходить з власних інтересів, а не з інте�

ресів всього об’єднання. Більша узгодженість

зовнішньої політики можлива після прийняття

Конституції ЄС [14].

Створюючи зовнішньополітичну стратегію

країни, слід враховувати і виграш, і програш від

інтеграції України і Європи. В Україні є власні

інтереси щодо Європи: держава від приєднання

до ЄС може отримати гарантії безпеки; підпри�

ємці отримають більші можливості для розвит�

ку бізнесу; від того, що Україна залишилась на
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узбіччі Європейського Союзу, вони матимуть

збитки. Розширення ЄС в травні 2004 р. приве�

ло до зниження в Україні ціни зернових куль�

тур. Це пов’язано з тим, що зернові є експорт�

ною продукцією, і ціни на зовнішньому ринку

(європейському) диктують ціни на внутрішньо�

му ринку. Українські селяни не постраждали

б від розширення ЄС, якби в Україні були такі

ж великі дотації сільському господарству, як

і в ЄС. По суті, всі затрати європейських фер�

мерів покриваються за рахунок дотації. Вируче�

ні кошти за продаж продукції становлять чис�

тий прибуток.

Загальне фінансування сільського господар�

ства ЄС йде через Брюссельські структури

(близько 2/3 всіх коштів) і через національні

бюджети. В розрахунку на один гектар сільсько�

господарських угідь в ЄС всі види підтримки

становлять 775 євро (в США — 100 євро); в роз�

рахунку на одного зайнятого в сільському гос�

подарстві — в ЄС 18 тис. євро (в Канаді — 12 тис.

євро, в США — 17 тис. євро, в Японії — 22 тис.

євро, в Швейцарії — 34 тис. євро). Спершу кра�

їни, що стали членами ЄС в 2004 р., отримували

25 % від обсягу підтримки сільського господар�

ства; згодом після тривалих і гострих перегово�

рів стали отримувати 50 % [16].

Не дивлячись на перешкоди, інтегративні

процеси будуть відбуватись тому, що не тільки

Україна зацікавлена в ЄС, а і ЄС певною мірою

зацікавлений в Україні. Як вважає М. Михаль�

ченко, якщо Україна стане членом ЄС, політична

вага останнього зросте. ЄС зацікавлена в укра�

їнському ринку, але за умови вирішення пробле�

ми бідності, яка нині є дуже гострою. Євро�

пейський ринок іноді називають суперником,

його розширення сприятиме ще більшій еконо�

мічній могутності цього об’єднання.

ЄС має намір запропонувати Україні місце

на єдиному ринку, де існує свобода переміщен�

ня грошових потоків, свобода торгівлі товара�

ми, свобода переміщення людей. Також ЄС

планує спільно з Україною визначити стратегії

в сфері економіки, транспорту, телекомуніка�

цій.[17]

Саме від європейської інтеграції виграють

громадяни України — вони отримають більше

можливостей захисту своїх прав. Для них будуть

не тільки відкриті європейські ринки праці, але

на них буде розповсюджуватись і соціальні про�

грами, хоча не всі категорії українських грома�

дян виграють від зближення з Європою; оче�

видно, програють українські селяни. В СРСР

продуктивність праці в сільському господарстві

складала 25 % від продуктивності праці в розви�

нених країнах Заходу; нинішнє село не має

навіть тієї техніки, що мала місце при соціаліз�

мі. Крім того, вони можуть втратити землю.

Земля — дорогий товар, який буде користува�

тись попитом у багатих західноєвропейців.

Програють ті, хто працює на підприємствах,

основні фонди яких на 80 % застаріли. Складно

буде адаптуватись до нових умов людям старшо�

го і середнього віку.

ЄС рекомендується уточнити положення

Плану дій: розвивати інструментарій, запропо�

нований у рамках Європейської політики сусід�

ства, для наближення України до Європейсь�

ких стандартів; ЄС має почати внутрішнє

обговорення свого бачення майбутніх взаємин

України і ЄС. Європейська Комісія запропону�

вала новим сусідам розширеного Європейсько�

го Союзу політику привілейованого партнер�

ства, якою в перспективі передбачається

створення з країнами�сусідами зони вільної

торгівлі з метою досягнення нової економічної

інтеграції. На першому етапі така політика

передбачає реалізацію двосторонніх планів дій.

Ці плани протягом 3–5 років дають змогу сто�

ронам тісно зблизитись з ЄС для того, щоб

одержати доступ до його програм в галузі осві�

ти, досліджень та інформаційних технологій,

а також відкрити ринки, співпрацювати у сфері

управління кордонами, транспорту, енергети�

ки, захисту довкілля, боротьби з тероризмом

і організованою злочинністю. На реалізацію

програми привілейованого партнерства з нови�

ми сусідами буде виділено в 2004–2006 роках

255 млн. євро.[17]

Висновки. В інтеграційному європейському

процесі існує ряд етапів. Заключним етапом

є створення «політичної Європи». Завершення

створення «політичного союзу» пов’язане з прий�

няттям Конституції ЄС. Нині в ЄС існує багато

різних проблем, що потребують політичного

вирішення. Потребують вирішення певні нега�

тивні політичні наслідки євроінтеграції.

Хоча нині Європейський Союз офіційно не

визнається федеративним утворенням, але існу�

ють певні ознаки федерації. Різні політичні си�

ли по�різному ставляться до ідеї федералізації.

Прихильники федеративного устрою вважають,

що принцип субсидіарності, який покладений

в основу цього об’єднання, перешкоджатиме

централізації влади в рамках ЄС. В ЄС існує

своєрідний дуалізм суверенітетів.

Вирівнювання соціально�економічного роз�

витку країн ЄС неможливе без створення від�

повідного законодавства Співдружності і без

приведення у відповідність до нього національ�

них законодавств. Незважаючи на певну близь�

кість українців до народів, що проживають в ЄС,

існує багато перешкод якнайшвидшій інтегра�

ції України в ЄС. На шляху україно�європейсь�

кої інтеграції є усвідомлені і неусвідомлені

перешкоди.
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В українському суспільстві існують риси

«європейськості» та набуті «євразійські» озна�

ки. Значною міроюінтеграція залежить від

цілеспрямованих дій, зусиль держав, які в ній

зацікавлені. Об’єднана Європа висуває ряд

умов, за виконання яких шанси України стати

членом ЄС будуть зростати. Але поки що немає

точно визначених термінів проведення перего�

ворів про вступ України до ЄС. Україна має ста�

тус сусіда ЄС, як і ряд країн Північної Африки

і Близького Сходу. ЄС має намір запропонувати

Україні місце на єдиному ринку, де існує свобо�

да переміщення грошових потоків, свобода тор�

гівлі товарами, свобода переміщення людей.

На сьогодні в рамках УПС визначено декіль�

ка пріоритетів співпраці між Україною та ЄС:

енергетика, торгівля та інвестиції, юстиція та

внутрішні справи, наближення законодавства

України до законодавства Євросоюзу, охорона

навколишнього середовища, транспортна сфе�

ра, транскордонне співробітництво, співпраця

у сфері науки, технологій та космосу.

Нинішній розвиток політичного діалогу між

Україною та ЄС базується на впровадженні

Україною Стратегії інтеграції до ЄС, виконанні

сторонами УПС та опрацюванні Плану дій

в рамках Європейської політики сусідства. За�

лишаючись поза межами Євросоюзу, Україна

успішно асоціюється з процесом здійснення

спільної європейської політики безпеки та обо�

рони (ЄПБО). ЄС визнає важливу роль України

у забезпеченні безпеки і стабільності на конти�

ненті. Україна та ЄС активно співпрацюють.

Таким чином, процес євроінтеграції складний

і тривалий. Євро�інтеграція має не тільки пози�

тивні наслідки, але й негативні. Однією з умов

їх усунення є прийняття Конституції ЄС. Без

створення відповідного законодавства ЄС нем�

ожливе вирівнювання соціально�економічного

розвитку країн�членів ЄС. Україна може стати

членом ЄС лише через 10–15 років. За цей час

необхідно вирішити багато проблем: подолати

бідність, побудувати демократичну, правову

державу, проводити необхідні природо�захистні

заходи і т. п.

В статье анализируются особенности процес%
са интеграции Украины в ЕС: условия его прохож%
дения, позитивные и негативные последствия.
Акцентировано внимание на круг вопросов, кото%
рые необходимо будет решать вступая в ЕС,
а именно: преодоление бедности, строительство
демократического правового государства, прове%
дение необходимых природо%охранных мероприя%
тий и т.д.

Ключевые слова: Европейский Союз, Украи�

на, евроинтеграция, план действий.

In article features of process of integration of

Ukraine in EU are analyzed: conditions of its passa�

ge, positive and negative consequences. The atten�

tion to a circle of questions which will be necessary

for solving entering in EU is stressed, namely: over�

coming of poverty, construction of a democratic

lawful state, carrying out of necessarynature�protec�

tion actions, etc.

Key words: the European Union, Ukraine, euro�

integration, a plan of action.
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В статті акцентується увага на особливос%
тях процесів інтеграції мусульман в соціально%по%
літичний простір країн ЄС та України. Визнача%
ється роль ісламських організацій в процесах
інтеграції. Зроблена спроба комплексного аналізу
інтеграційних процесів в середовищі мусульман
Європи та України.

Ключові слова: інтеграційні процеси, ісламсь�

кі організації країн ЄС, ісламські організації

України, мусульмани.

В останні десять років значно зросла кіль�

кість мусульманського населення в країнах, які

не є традиційно мусульманськими, відповідно

зросла і їх соціально�політична активність.

У країнах Європейського Союзу (ЄС) кількість

мусульман сягає 15 млн. осіб, понад 1% (точні

дані про кількість мусульман у країнах ЄС від�

сутні у зв’язку із великою кількістю нелегальних

мігрантів з країн ісламу), в Україні — 436 тис.

осіб, або біля 0,9% населення країни. [1, с.12] 

Перш ніж перейти до розгляду процесів інте�

грації мусульман у європейський та український

простір, варто нагадати, що під інтеграцією ми

маємо на увазі процес взаємодії між різними

етнічними спільнотами у поліетнічній державі,

на основі якоъ вони зближуються, об’єднуються

і створюють політичну націю, формуючи при

цьому почуття спільного громадянства, держав�

ного патріотизму та зберігаючи свої етнічні вла�

стивості й власну етнічну свідомість. [2, с.168]

Якщо говорити про особливості та небезпеки

інтеграції мусульман у соціально�політичний

простір ЄС та України, варто зазначити, що інди�

каторами різних стадій інтеграції є, перш за все,

громадянський та соціальний стан мусуль�

манського населення, його політичне представ�

ництво, а також відносини між ісламською релі�

гійною спільнотою та державою. Інтеграція

мусульманського населення різниться від дер�

жави до держави. Це пов’язано із особливостя�

ми реалізації етнополітики державами та пра�

вовим статусом, що надається національним

і релігійним меншинам в них.

Розглянемо кількісні показники зростання

мусульман за походженням у країнах Європи та

визначимо фактори їх збільшення. Варто зазна�

чити, що багатомільйонна присутність мусуль�

ман в країнах ЄС є результатом міграційних

потоків з, в минулому, імперських колоній у Пів�

нічній Африці, Азії та з країн Карибського

басейну. Другим фактором стрімкого збільшення

мусульманського населення в Європі є високий

рівень нелегальної міграції, хоча країнами ЄС

прийнято ряд законів, які забороняють незакон�

не перебування і зайнятість іноземців. Третім

фактором є високий рівень народжуваності

у мусульманському середовищі, для порівняння

варто навести такі цифри: середня кількість дітей

у мусульман — 4, тоді як у європейців 1,4 при

нормі народжуваності 2,1. Як наслідок, ми спо�

стерігаємо прогресуюче зменшення корінного

населення Європи, а мусульмани заповнюють

собою демографічний вакуум, який утворився.

На сьогодні у Західній Європі, згідно підра�

хунків міграційних служб і за експертними оцін�

ками, проживає від 10 до 15 мільйонів мусуль�

ман. Кількість мусульман за походженням

у країнах ЄС представлено у таблиці 1. [3; с. 13]

Як видно з таблиці, питома вага мусульман за

походженням в країнах ЄС є значною, що гово�

рить про небезпеку виникнення та загострення

етнічних протиріч та міжнаціональних кон�

фліктів.
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ІНТЕГРАЦІЯ МУСУЛЬМАН У СОЦІАЛЬНО!ПОЛІТИЧНИЙ
ПРОСТІР ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ:

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

С. А. Краснолюдська, асистентка кафедри міжнародної інформації

Житомирського економіко�гуманітарного інституту Університету "Україна"

УДК 32.34 ЕС

Країни
Чисельність мусульман
за походженням, осіб

Доля мусульман за
походженням у загальній

чисельності населення
країни, %

Франція 4 155 000 7,1

Нідерланди 695 600 4,6

Бельгія 400 000 4,0

ФРН 3 200 000 — 3 500 000 3,9 — 4,3

Греція 400 000 3,8

Австрія 300 000 3,7

Велико�

британія

1 400 000 —

1 800 000
3,0

Данія 170 000 3,0

Іспанія 500 000 1,26

Італія 700 000 1,2

Швеція 250 000 — 300 000 1,0

Болгарія 100 900 11,87
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За прогнозами експертів, до 2025 року доля

мусульман в країнах ЄС може збільшитися в два

рази. Звичайно, достовірність даних прогнозів

є умовною, тому що вони отримані на базі про�

стої екстраполяції на європейських мусульман

закономірностей моделі відтворення, яка харак�

терна для регіонів, що традиційно сповідують

іслам. [4].

Збільшення чисельності мусульман України

пов’язано із поверненням на територію історич�

ного проживання кримських татар, починаючи

з 1990 р., а також появою на території нашої дер�

жави модерних національних меншин, що спові�

дують іслам — це: національні спільноти азер�

байджанців, осетиныв, узбеків, турків, арабів,

казахів. Серед модерних меншин особливе місце

займають мусульманські спільноти, які опини�

лися в Україні під тиском обставин, що пригні�

чують чи обмежують права людини у них на бать�

ківщині. Внаслідок цього в Україні з’явилися

жителі низки конфліктогенних країн та регіонів —

Кавказу, Середньої Азії, Афганістану, Близького

Сходу, Іраку, деяких африканських країн. 

Вищезгадані меншини є нетиповими для

України і тому досить проблемною є їх інтегра�

ція в українське суспільство. Їх представники

привносять із собою нові конфесії, мови, зви�

чаї, традиції тощо, що вимагає особливого під�

ходу до їх збереження і, водночас, сприйняття

корінною нацією. Фактично мова йде про фор�

мування толерантної полікультурної моделі су�

спільства в нашій державі.

Показниками соціально�політичної активнос�

ті мусульман країн ЄС та України, в першу чергу,

є збільшення кількості ісламських організацій та

розширення їх географії і сфер діяльності.

Сфера діяльності мусульманських організа�

цій охоплює значну частину соціального про�

стору держави: від мечетей, ісламських центрів,

національних і релігійних організацій до закла�

дів освіти, професійних і громадських організа�

цій, студентських союзів, молодіжних та жіно�

чих об’єднань. 

У Західній Європі нараховується понад 7 ти�

сяч мечетей, центрів і закладів, які належать му�

сульманській громаді.

Ісламські організації, які існують в країнах

ЄС, можна поділити на дві основні групи: за�

гальноєвропейські і національні та регіональні

організації. До загальноєвропейських відносять:

1) Союз ісламських організацій в Європі, який

об’єднує такі організації як: 

•• Європейський інститут соціальних наук —

це навчальний заклад, який має три філіали

у Франції і Великобританії. В його склад вхо�

дять: Інститут арабської мови, Інститут вивчен�

ня Корану та Європейський факультет дослі�

джень ісламу. Основна мета Європейського

інституту соціальних наук — формування ново�

го покоління мусульман, які володіють знання�

ми Шаріату і уявленням про реалії життя євро�

пейського суспільства. Інститут виконує дві

основні функції: по�перше, готує спеціалістів

для управління ісламськими центрами та мече�

тями у Європі, по�друге — підвищує кваліфіка�

цію керівників організацій і центрів, а також

імамів мечетей і мусульманських центрів за до�

помогою заочного або дистанційного навчання.

Кількість студентів біля — 500 осіб. Планується

відкриття нових філіалів.

•• Європейська рада по фетвам і досліджен�
ням — науково�дослідна установа, яка, за своэю

суттю, є релігійно�правовою інстанцією для

мусульман в країнах ЄС. В Раді працюють понад

30 вчених із різних країн Європи, представля�

ють різні національності і мазхаби. Також в ро�

боті Ради беруть участь діячі науки з інших ре�

гіонів та країн. За час діяльності установи було

видано десятки науково�правових фетв з пи�

тань, які зачіпають інтереси мусульман Європи

і західного світу загалом. Збірки фетв опубліко�

вані на декількох європейських та арабській

мовах. Штаб�квартира Ради знаходиться у Дуб�

ліні (Ірландія).

•• Ісламський клуб молоді та студентів Євро�
пи об’єднує понад 40 регіональних молодіжних і

студентських об’єднань. Клуб займається гро�

мадською діяльністю: проводить семінари, кон�

ференції, організовує молодіжні табори, мета

яких — підготовка майбутніх молодіжних ліде�

рів. Організація підтримує зв’язки з молодіжни�

ми організаціями представників інших віроспо�

відань. Штаб�квартира знаходиться в Брюсселі.

Клуб має представництво у структурах Євро�

пейського Союзу.

•• Ліга ісламських шкіл — це навчально�вихов�

ний заклад, який було створено представниками

ісламських шкіл шести країн Європи, а саме:

Великобританії, Нідерландів, Швеції, Данії, Ні�

меччини і Бельгії. Основна мета Ліги — сприяння

співробітництву і координація між навчальни�

ми закладами країн засновників. Штаб�кварти�

ра знаходиться в Стокгольмі (Швеція).

•• Європейський вакф — заклад, який поєднує

благодійні та інвестиційні функції. Основна

мета діяльності — фінансове забезпечення му�

сульманських організацій Європи. Штаб�квар�

тира розміщена у Бірмінгемі (Великобританія).

•• Асоціація журналістів Європи виконує фун�

кції інформаційні, культурно�просвітницькі та

профсоюзні. Її діяльність направлена на розви�

ток інформаційного і культурно�просвітниць�

кого простору мусульман Європи. Асоціація

сприяє інформаційному, культурному та ідей�

ному обміну з іншими журналістськими органі�

заціями Європи, координує діяльність різних
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ісламських культурно�просвітницьких організа�

цій та інформаційних служб, здійснює плану�

вання інформаційних проектів. Штаб�квартира

знаходиться у Відні (Австрія).

2) Європейська ісламська рада об’єднує іслам�

ські організації Німеччини, Франції, Іспанії,

Бельгії та Нідерландів. Головними центрами

є ісламський центр — мечеть міста Аахен та

Союз мусульманських студентів Європи. Відріз�

няється особливо активною та різносторонньою

направленістю діяльності, зокрема Союз сприяв

створенню ісламських рад в Німеччині, Іспанії

і Великобританії.

3) »Сулейманжиляр» — суфійська спільнота,

яка широко представлена в країнах, де прожи�

вають великі турецькі громади. В її склад вхо�

дять десятки закладів, сотні мечетей і медресе,

які надають релігійні та соціальні послуги.

4) Диянат — турецьке релігійне управління,

яке належить до офіційного релігійного управ�

ління при турецькому уряді. Діє в ряді євро�

пейських країн, відрізняється централізованим

управлінням.

5) »Міллі Герюш» — це ряд організації, які

об’єдналися у спільноту, створені вихідцями

з Турції. Найбільш дієва з них знаходиться в Ні�

меччині. В неї входять заклади ісламського при�

зиву, управління вакхом, інформаційні та релі�

гійно�культурні центри і мечеті. Має розвинуту

економічну інфраструктуру. Географія діяльності

охоплює Австрію, Нідерланди, Бельгію, Фран�

цію, Швейцарію, Швецію і Великобританію.

6) »Табліг» (»Блага вість») — релігійна грома�

да, яка об’єднує організації, які створено вихід�

цями з Індостану. Діяльність громади маэ суто

релігійно�просвітницький характер і не зачіпає

сферу громадсько�політичного життя. Геогра�

фія діяльності: Великобританія, Франція, Іта�

лія, Швеція, Бельгія, Нідерланди. 

7) Ісламська місія, Ісламський призив, Ісла�
мський європейський клуб, Організація вихідців з
Індостану — здійснюють свою діяльність

у Великобританії і деяких інших країнах Євро�

пи, зокрема у Франції, Італії, Швеції. Мають

у своєму складі десятки закладів, найбільш

відомим з них є дослідницький центр британсь�

кого міста Маркфілд (Islamic Foundation).

Національні та регіональні організації мусуль�

ман Європи можна поділити на три категорії:

1) Організації, які мають статус офіційних
закладів — створені за участі і отримують під�

тримку офіційних структур у країнах арабського

світу, серед них найвпливовышими є Ісламсь�

кий центр в Лондоні, Мечеть ісламського цен�

тру в Римі, Ісламський культурний центр в Же�

неві, Ісламський культурний центр в Мадриді

(підтримується Саудівською Аравією), Ісламсь�

кий культурний центр в Дубліні (ОАЄ), Велика

мечеть в Парижі (підтримується Алжиром). Ме�

та діяльності всіх вищеперелічених закладів —

надання релігійних та культурно�просвітниць�

ких послуг, однак вони ще здійснюють інфор�

маційно�популяризаторські функції. Управля�

ються попечительськими радами, в які входять

посли арабських країн.

2) Великі організації, які займаються ісламсь�
ким призивом. До них належать Французька рада

ісламської релігії, яка є офіційною організа�

цією, що представляє мусульман Франції; Ісла�

мська рада Великобританії, в яку входить понад

300 мусульманських організацій країни; Ісла�

мська рада Швеції, Союз мусульманських орга�

нізацій Швейцарії, Ісламська рада Німеччини,

Союз ісламських діаспор і організацій Італії.

Всі ці організації виступають за інтеграцію

мусульман у європейський простір без втрати

культурної та релігійної ідентичності, а також

активну участь у ідейно�політичному, громадсь�

кому та культурному житті європейських су�

спільств; підтримують боротьбу з расовою дис�

кримінацією; усунення із масової свідомості

стереотипів, що існують щодо ісламу.

3) Спеціалізовані організації — це:

•• різноманітні молодіжні організації, мета

яких — формування у молоді соціальних уста�

новок та життєвих орієнтирів, в основі яких

лежить баланс між ісламською ідентичністю та

інтеграцією у європейське співтовариство; 

•• жіночі організації, найбільш відомими є Гро�

мада мусульманських жінок Великобританії,

Ліга мусульманських жінок Франції, Ліга му�

сульманських жінок Швейцарії, Ліга мусуль�

манських жінок Швеції — їх мета — просвіт�

ницька діяльність з питань участі у вихованні

нового покоління та розвінчання стереотипів

про роль жінки в ісламі;

•• одним з видів спеціалізованих є професійні
організації, їх мета — об’єднання мусульман за

професійним принципом для посилення їх су�

спільної ролі та підтримки мусульманських гро�

мад і діаспор;

•• наступний вид — це навчальні заклади, які

з’явились за останні 20 років. Їх кількість стано�

вить понад 300 одиниць, діють у Великобританії

(близько 60), Нідерландах (біля 30), Швеції (по�

над 15), Бельгії, Данії, Німеччині, Франції. Вар�

то зазначити, що крім офіційної навчальної

програми в цих закладах викладається арабська

мова та ісламська етика. У багатьох країнах ЄС

при вищих навчальних закладах створено ісла�

мські факультети. В ЄС створено і діють тисячі

недільних шкіл, в яких викладається арабська

мова та ісламська етика. Всі ці навчальні закла�

ди відіграють значну соціальну роль у процесах

інтеграції іммігрантів у європейське співтова�

риство;
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•• останнім видом спеціалізованих організа�

цій є благодійні організації (Іslamic Relief (Бер�

мінгем) та Ісламська підтримка (Лондон). Адре�

сатами допомоги є населення найбідніших

країн Африки та мусульманські громади Євро�

пи. Під час здійснення благодійницької діяль�

ності здійснюється моніторинг ситуації у му�

сульманських анклавах для розробки стратегії їх

розвитку та інформації про стан мусульман

у всьому світі. Цікавим є той факт, що в остання

роки ісламські благодійні організації розшири�

ли свою діяльність і надають допомогу як мусуль�

манам так і немусульманам, які постраждали

внаслідок криз та стихійних лих, а також всім,

хто потребує допомоги. [5]

Отже, проаналізувавши особливості поши�

рення ісламу та дослідивши форми і напрями

діяльності ісламських організацій в країнах

Європейського Союзу, можна говорити про на�

ступні тенденції:
•• кількість мусульман постійно зростає, осо�

бливо за рахунок нелегальних мігрантів з країн,

що традиційно сповідують іслам;

•• мережа ісламських організацій все більше

розширюється, з’являються нові інноваційні ти�

пи ісламських організацій;

•• роль ісламських організацій у процесі інте�

грації мусульман до європейського співтовари�

ства є значною;

•• всі ісламські організації Європи орієнтова�

ні на створення комфортного середовища адап�

тації та інтеграції мусульман до європейської

спільноти.

Переходячи до розгляду процесу інтеграції

мусульман в українське середовище та ісламсь�

ких організацій, як одних з основних засобів

інтеграції мусульман в український соціум,

варто зазначити, що наша держава має багато

спільних факторів щодо збільшення кількості

мусульман з країнами ЄС. В першу чергу, це

пов’язано зі збільшенням кількості так званих

«транзитних мусульман», які з’явилися в Украї�

ні після того, як до ЄС приєдналася Польща,

Румунія та Болгарія, і Європейський Союз «за�

крив» свої кордони, а Україна стала транзитною

зоною та середовищем накопичення іммігран�

тів, в тому числі і з мусульманських країн, про

що свідчать статистичні дані. [6]

Всі існуючі ісламські організації в Україні

можна поділити на п’ять категорій:

1) релігійні громади, які є пігрунттям, на якому

релігійні переконання перетворюються в со�

ціальний феномен та у подальшому сприяють

утворенню соціальних інститутів (Духовне упра�

вління мусульман Криму (ДУМК), Духовний

центр мусульман України (ДЦМУ), Духовне

управління мусульман України (ДУМУ) та Пар�

тія мусульман України (ПМУ), яка була створена

у 1997 р. на базі ДЦМУ, незалежні громади);

2) національні громадські організації інновацій�
ного типу. Найбільш дієвим представником

цього типу є Міжобласна асоціація громадських

організацій Ар�Раїд, яка опирається у своїй

діяльності на кращі організаційні наробки близь�

косхідних ісламських рухів та сучасні методи

управління проектами. ця організація виконує

цілий ряд функцій, зокрема: інформаційну (газе�

та «Арраїд»), інтегративну, культурну, соціально�

політичну та освітню. Також до цієї групи можна

віднести такі організації як Ас�Сунна, Бірлик та

Замзам;

3) міжнародні ісламські організації предста�

влені в Україні двома організаціями, такими як

Табліги Джама’ат та Хізб ат�Тахрір, які суттєво

відрізняються за своєю ідеологією. Табліги Джа�

ма’ат є принципово аполітичним рухом за мо�

ральне удосконалення шляхом ретельного ви�

конання канонів релігії. Хізб ат�Тахрір —

Ісламська партія звільнення, яка має радикаль�

ний характер та заборонена у ряді арабських

країн. В Україні здійснює інформаційну та ко�

мунікативну функцію. Членами організації є, пе�

реважно, молоді люди;

4) автономні ісламські релігійні групи, опози�
ційні до традиційних релігійних громад. Їх появу

пов’язують із появою в ісламському середовищі

реального попиту на релігійні знання; заго�

стренням мовної ситуації — представники полі�

тичного ісламу проповідують іслам на російсь�

кій мові, що не сприяє збереженню

етнокультурної ідентичності мусульман; зро�

стання потенціалу політичного ісламу як аль�

тернативної ідеології;

5) освітні організації, які можна умовно поді�

лити на дві групи:

•• початкові заклади з довільним графіком

роботи (вечірні курси та школи Ар�Раїд) та

•• заклади підвищеного рівня з більш форма�

лізованим процесом навчання (Управління релі�

гійними справами, Фонд Азіза Махмуда Хюдаї,

Сулейманія, Диянет, Ісламський університет

ДУМУ та медресе). [7, с. 28–93]

Наостанок варто зазначити, що мережа іслам�

ських організацій в країнах ЄС все більше набу�

ває інституційних форм, в Україні діяльність

ісламських організацій має, поки що, лише фраг�

ментарний характер. Зокрема, в країнах ЄС

основними функціями ісламських організацій

є досягнення визнання ісламської релігії в краї�

нах Європи; участь у ідейно�політичному та

громадському житті європейського співтовари�

ства; боротьба з расовою дискримінацією; усу�

нення з масової свідомості стереотипів, які при�

писуються ісламу; формування позитивної
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громадської думки про іслам та ісламську куль�

туру шляхом проведення благодійної діяльно�

сті; залучення до своїх організацій широкого

кола осіб інших національностей, які цікавляться

культурою країн ісламу; популяризація ісламсь�

кої релігії та мови за допомогою створення на�

вчальних закладів, як початкових, так і вищих,

і науково�дослідних установ. 

В Україні функціями ісламських організацій

є інформування громадськості, переважно, му�

сульманської з питань реалізації їх прав та мож�

ливостей; надання правового консультування

репатріантам; створення курсів з вивчення основ

ісламу та арабської мови. Звичайно, що провід�

ною метою діяльності більшості ісламських

організацій України є вирішення питань, пов’я�

заних з Автономною Республікою Крим. На

нашу думку, ісламські організації України поки

що не виступають механізмом інтеграції му�

сульман у соціально�політичний простір нашої

держави, на відміну від подібних організацій

країн ЄС.

Незважаючи на все вищезазначене, можна

зробити наступний висновок — інтеграція му�

сульман у соціально�політичний простір країн

ЄС відбувається дуже швидкими темпами.

Існуючі ісламські організації різних напрямів

перешкоджають асиміляції мусульман із корін�

ним населенням Європи та створюють умови їх

комплексної інтеграції у європейський простір;

сприяють збереженню етнокультурної та етно�

релігійної приналежності мусульман, одночасно

взаємодіючи з цінностями західноєвропейсько�

го співтовариства. Інтеграція мусульман в укра�

їнський соціально�політичний простір відбу�

вається шляхом тиску на політичну верхівку

нашої країни. 

І наостанок, в Україні, все ж таки здійснюють�

ся спроби асиміляції мусульман з боку Українсь�

кої держави, а процеси інтеграції не відбувають�

ся, що є надзвичайно небезпечним для нашої

держави в сучасних геополітичних умовах. 

В статье акцентируется внимание на особен%
ностях процессов интеграции мусульман в со%
циально%политическое пространство стран ЕС
и Украины. Определяется роль исламских органи%
заций в процессах интеграции. Сделана попытка
комплексного анализа интеграционных процессов
в среде мусульман Европы и Украины. 

Ключевые слова: интеграционные процессы,

исламские организации стран ЕС, исламские

организации Украины, мусульмане.

In the article the attention is paid to peculiarities of
integration processes of Muslims into the social% politi%
cal space of the European countries. The role of the
Islamic organizations is defined in the processes of
integration.. The attempt is made to make a complex
analysis of integration processes in the communities of
Muslims in Europe and Ukraine. 

Key words: integration processes, Islamic organi�

zations of the European Union, Islamic organiza�

tions of Ukraine, Muslims.

ЛІТЕРАТУРА

1. Исламская идентичность в Украине / А. В. Богомолов,

С. И. Данилов, И. Н. Семиволос, Г. М. Яворская / пер. с укр. —

Изд. 2�е, доп. — К.: ИД «Стилос», 2006. — С. 12–13; 28–93.

2. Малий етнополітологічний словник/ О. В. Антонюк,

В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та ін. — К.: МАУП, 2005. —

С.168.

3. Integrative Islam: Political and Religious Challenges in

Contemporary France. The Brookings Institution Panel.

Washington D. C., September 13, 2006 / www.brook.edu/

comm/events/20060913islam.pdf/

4. Исламские организации Европы / http: //www.i�

slam.ru/ pressclub/ analitika/ isorve/

5. Національний склад населення України та його

мовні ознаки за даними Всеукраїнського перепису насе�

лення 2001 року. — К., 2003 / CD�видання.

121

Р
о

зд
іл

 V
ІіІ

 «
П

О
Л

ІТ
И

Ч
Н

І П
Р

О
Б

Л
Е

М
И

 М
ІЖ

Н
А

Р
О

Д
Н

И
Х

 С
И

С
Т

Е
М

..
.»



В статті розглядається невідповідність між
роллю Служби безпеки України та її формальним
статусом в контексті процесу її реформування.

Ключові слова: Служба безпеки України, ре�

формування, правоохоронні органи, спецслуж�

би, європейська інтеграція, національна безпека.

Попри всі розбіжності щодо бачення різними

представниками української політики зовніш�

ньополітичного курсу України, загальний на�

прям на інтеграцію в європейські та євроатлан�

тичні структури вже є визначеним і законодавчо

закріпленим. Відповідно, для успішного про�

сування в цьому напрямі Україна повинна вико�

нати ряд вимог, узгодити як своє законодавство,

так і структурну організацію ряду державних

органів з відповідними стандартами, які знайшли

своє відображення в рекомендаціях ПАРЄ. Пра�

воохоронні органи в цьому контексті мають осо�

бливе значення, оскільки від їхньої роботи багато

в чому залежить можливість нормального існу�

вання владних інститутів у країні, забезпечення

стабільності — в тому числі і політичної. 

Окреме місце в системі правоохоронних

органів посідає Служба безпеки України внаслі�

док специфічного кола питань, що належать до

її юрисдикції, та її широких можливостей, які

можуть бути використані як для утвердження

права і забезпечення державної безпеки, так і для

неправомірного захисту інтересів окремих полі�

тичних акторів.

Враховуючи таку специфіку діяльності, СБУ,

за логікою речей, має виділятися з�поміж інших

правоохоронних органів. Однак, у цьому питан�

ні можна спостерігати ряд проблем. Саме по�

няття правоохоронний орган за роки незалеж�

ності України так і не було чітко визначене

законодавчо. 

Закон України «Про державний захист праців�

ників суду і правоохоронних органів» називає

правоохоронними органами органи прокуратури,

внутрішніх справ, служби безпеки, Військової

служби правопорядку у Збройних Силах України,

митні органи, органи охорони державного кордо�

ну, органи державної податкової служби, органи і

установи виконання покарань, державної кон�

трольно�ревізійної служби, рибоохорони, дер�

жавної лісової охорони,  інші органи, які здій�

снюють правозастосовні або правоохоронні

функції. В ЗУ «Про основи національної безпеки

України» подається надто загальне визначення

правоохоронних органів: «органи державної

влади, на які Конституцією і законами  України

покладено здійснення правоохоронних функцій»

[1, ст. 1]. При цьому традиційно до правоохорон�

них функцій відносять оперативно�розшукову та

здійснення досудового слідства. В цьому аспекті

СБУ зараз дійсно є правоохоронним органом. 

Однак завдання, що покладені на Службу без�

пеки України, значно відрізняють її від інших

органів, які опікуються питаннями правоохорон�

ної діяльності, забезпечення безпеки та правопо�

рядку. Законодавчо визначений статус СБУ —

«правоохоронний орган спеціального призначен�

ня, який забезпечує державну безпеку України»

[2, ст. 1]. У світовій практиці існує концептуальне

розділення власне правоохоронних органів, до

яких належить, приміром, поліція, і спецслужб,

яке випливає, зокрема, з наявності принципових

відмінностей — заходів забезпечення безпеки

певною спеціальною структурою від форм орга�

нізації правоохоронної діяльності держави в галу�

зі виявлення, попередження і припинення різно�

го роду протиправної та кримінальної діяльності

[3]. Якщо виходити з того, що СБУ все�таки

є спецслужбою, а не органом, який копіює функ�

ції та повноваження міліції, то відповідний статус

повинен бути закріплений і в законодавстві. 

Діяльність спецслужб зазвичай полягає у кон�

тррозвідувальній протидії розвідувальній діяль�

ності, а також боротьбі з організованими з�за
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кордону антидержавними проявами, а також різ�

ного роду рухами, що мають антиконституційну

спрямованість. Все це — специфічні функції, які

значно відрізняються від функцій міліції. З цього

випливає, що повноваження спецслужб також

мають бути специфічними. Зокрема, їм не по�

винні надаватися такі міліцейські функції, як

здійснення оперативно�розшукових заходів,

можливість проводити затримання, допити та

інші (котрі мають каральний характер), інакше

це може призвести до надмірної концентрації

повноважень в одному потужному органі, подіб�

ному до радянського КДБ [3].

Отже, саме питання статусу СБУ сповнене

суперечностей і потребує окремого законодав�

чого регулювання. 

Питання реформування правоохоронних

органів зараз є надзвичайно актуальним для

України. Це визнано на найвищому рівні і вказа�

но в ЗУ «Про основи національної безпеки Укра�

їни» [1, ст. 8]. Незважаючи на це, українська сис�

тема правоохоронних органів і досі «практично

повністю відтворює за назвами, формою та змі�

стом діяльності радянську модель» [4]. Численні

спроби її реформування дотепер були невдали�

ми, достатньо згадати так і нереалізовану спробу

створення Національного бюро розслідувань. 

Серед основних проблем, які стосуються

реформування Служби безпеки України, можна

назвати недоліки в структурно�функціонально�

му аспекті її організації та невідповідність вимо�

гам європейських і євроатлантичних структур,

а також значний ризик проведення таких ре�

форм, котрі в підсумку можуть не підвищити

і навіть знизити ефективність її діяльності.

Серед функціональних недоліків організації

діяльності СБУ одним з головних можна назва�

ти виконання нею таких завдань та обіймання

нею таких повноважень, які вважаються невла�

стивими для спецслужб (боротьба з оргзлочин�

ністю, контрабандою і т. п.) [5, С. 34].

Так, одним з її суто поліцейських повнова�

жень є проведення оперативно�розшукової

діяльністі. Також СБУ включена до системи

органів досудового слідства та, відповідно, має

право на затримання підозрюваних, ізоляцію їх

у місцях тимчасового утримання (фактично —

аналогах СІЗО), проведення обшуків, допитів

і т. п. [6, ст. 102]. Це, варто відзначити, супере�

чить Рекомендації Парламентської асамблеї

Ради Європи № 1402 [7]. Натомість діяльність

Служби безпеки варто було б »сконцентрувати

на контррозвідувальній діяльності, у тому числі

у сфері економіки, боротьбі з тероризмом, захи�

сті конституційного ладу і територіальної цілі�

сності України та державної таємниці» [8]. 

Звернемо трохи більшу увагу на те, що в про�

цесі реформування СБУ неодноразово розгляда�

лося питання позбавлення її функції досудового

слідства. Це питання часто піднімалося як незал�

ежними експертами, так і суб’єктами політично�

го процесу. При цьому, з одного боку, можна

почути про ідею повного вилучення повнова�

жень з проведення досудового слідства з компе�

тенції як СБУ, так і інших силових структур,

залишивши його лише в компетенції прокурату�

ри. З іншого ж боку, висловлюються думки про

те, що розосередження слідчих підрозділів

у структурі кількох правоохоронних органів від�

повідає вітчизняним процесуальним традиціям

і перевірене часом, а встановлення їх спеціаліза�

ції відповідно до профілю правоохоронного

органу, в якому вони діють, підвищує ефектив�

ність їх роботи [9]. Подібні протиріччя характер�

ні для всієї дискусії щодо реформування досудо�

вого слідства в Україні. У той же час відомо, що

виведення досудового слідства з переліку функ�

цій і повноважень СБУ відповідає європейським

стандартам [10]. На державному рівні спроби

вилучити досудове слідство з кола функцій СБУ

здійснювалися при створенні Національного

бюро розслідувань у 1997 та 2005 роках, однак не

досягли успіху, оскільки зазначений орган ніко�

ли так і не почав свою діяльність.

Ще одним суперечливим питанням щодо

СБУ є її воєнізований статус. В ході процесу

європейської та євроатлантичної інтеграції по�

винна бути проведена девоєнізація СБУ [7]. Вва�

жається, що військова структура, якою є зараз

Служба безпеки України, не відповідає вимогам

сучасності, ускладнює процедуру контролю над

нею і фактично є необов’язковою для виконан�

ня нею своїх задань. 

Окрім цього, в процесі реформування СБУ,

незалежно від того, яких функцій вона може

бути позбавлена, та які завдання можуть бути

вилучені з кола її компетенції, має бути забезпе�

чене підвищення ефективності її діяльності та

можливість адекватно реагувати на ті загрози,

для боротьби з якими вона створена. 

Розглядаючи реформування СБУ з точки

зору моделі проблемно�орієнтованого аналізу

політики, можна відзначити, що перед укра�

їнською владою зараз постали зовнішня та вну�

трішня проблеми. 

Зовнішню проблему можна позначити як «ви�

клик інтеграції». В Україні, як у країні�члені Ради

Європи та у державі, що взяла курс на європейсь�

ку і євроатлантичну інтеграцію, має бути забез�

печена трансформація системи правоохоронних

органів відповідно до європейських стандартів

та виконані зобов’язання з реформування пра�

воохоронних органів, які закріплені в докумен�

тах, що визначають напрями співробітництва

України з Європейським Союзом, Радою Європи

та НАТО. 
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Внутрішню проблему можна назвати «викли�

ком ефективності». Вкрай важливим є забезпе�

чення успішного та ефективного функціонуван�

ня правоохоронних органів України, аби

гарантувати захист правопорядку, підтримку ста�

більності в державі, усунення будь�яких загроз

державній безпеці. Однак існує ризик, що під час

перехідного періоду правоохоронні органи, що

реформуються, можуть і не забезпечити таку

ефективність, або що реформування взагалі

може відбутися без урахування українських реа�

лій і специфіки функціонування правоохоронної

системи України в цілому. Можна висловити

занепокоєння і тим, що через відсутність нині

комплексної концепції реформування всієї

системи правоохоронних органів України, поз�

бавлення СБУ повноважень з проведення опера�

тивно�розшукової діяльності чи функції бороть�

би з корупцією без відповідного коригування

функцій інших правоохоронних органів або

лише з механічним перенесенням до їх повнова�

жень колишніх повноважень СБУ призведе до

загального зниження ефективності правоохо�

ронної системи України. В цьому контексті

доцільно скористатися здобутками теорії інсти�

туційного ізоморфізму, яка стверджує, що інсти�

тути та організації схильні наслідувати структуру

інших, більш ефективних, однак на практиці

збільшення схожості між організаціями, тобто

ізоморфізм, не призводить до підвищення ефек�

тивності тих, що наслідують. У випадку рефор�

мування правоохоронної системи України

можна застосувати модель «примусового ізомор�

фізму», яка формується, коли «на організації

(держави) здійснюється формальний і нефор�

мальний тиск з боку інших організацій (держав),

від яких вони залежать, або коли це відповідає

очікуванням суспільства» [11]. При цьому держа�

ва проводить реформи і відтворює політику

інших держав, яка є більш ефективною, але це не

означає, що для даної держави така політика дій�

сно є кращою. В ході такого процесу відбуваєть�

ся запозичення таких організаційних елементів,

які швидше є широко визнаними, аніж реально

збільшують ефективність роботи організацій,

тоді як оцінка успішності такої політики здій�

снюється за формальними критеріями. Отже,

Україні в процесі реформування своєї правоохо�

ронної системи відповідно до вимог ЄС слід уни�

кати інституційного ізоморфізму та знайти опти�

мальний баланс між проведенням європейської

інтеграції та забезпеченням ефективного функ�

ціонування всіх своїх правоохоронних органів. 

В статье рассматривается несоответствие
между ролью Службы безопасности Украины и ее
формальным статусом в контексте процесса её
реформирования. 

Ключевые слова: Служба безопасности Укра�

ины, реформирование, правоохранительные

органы, спецслужбы, европейская интеграция,

национальная безопасность. 

The article is devoted to the inconsistence of the
actual role of the Security Service of Ukraine and its
formal status in the context of the process of reforming
the SSU.

Key words: the Security Service of Ukraine,

reforming, law enforcement agencies, intelligence

services, European integration, national security. 
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У статті аналізується сучасний стан забезпе%
чення національної безпеки за участі неурядових
аналітичних центрів («мозкових центрів»). Ви%
значено принципово важливі умови подальшого
залучення їх інтелектуального потенціалу до про%
цесу вироблення та реалізації безпекової політики
держави.

Ключові слова: неурядові аналітичні центри,

«мозкові центри», національна безпека, органи

державної влади, країни молодої демократії.

Актуальність теми дослідження. Відповідно до

Закону України «Про основи національної без�

пеки України» від 19 червня 2003 р. громадяни

України та їх об’єднання є одними з основних

суб’єктів забезпечення національної безпеки. На

здійснення ними цієї функції наголошується

у Стратегії національної безпеки України, затвер�

дженої Указом Президента України від 12 лютого

2007 р. При цьому акцент зроблено на тому, що

ефективна реалізація стратегічних пріоритетів,

основних принципів і завдань державної політи�

ки національної безпеки, визначених Стратегією

національної безпеки України, потребує відпо�

відного інтелектуально�кадрового і ресурсного

забезпечення; уточнення та чіткого розмежуван�

ня завдань і сфер відповідальності суб’єктів

забезпечення національної безпеки. Посилює

актуальність дослідження проблема функціону�

вання та розвитку неурядових аналітичних цен�

трів (далі — НУАЦ) як суб’єктів забезпечення

національної безпеки, нагальна потреба у впро�

вадженні ефективної політичної моделі влади,

взаємодії органів державної влади з інститутами

і організаціями громадянського суспільства

задля розбудови демократичної, соціально�пра�

вової, конкурентоспроможної держави, зростан�

ня рівня життя і добробуту населення. Важливо

відмітити, що вітчизняний законодавець оперує

терміном «національна безпека» у значенні захи�

щеності життєво важливих інтересів людини

і громадянина, суспільства і держави, що, у свою

чергу, підсилює суспільно�корисну та соціально�

значущу роль неурядових дослідних організацій.

Ступінь розробленості проблеми. Неурядові

аналітичні структури (think tanks) почали актив�

но досліджуватися на початку 70�х рр. ХХ ст.

Вважається, що першою фундаментальною роз�

робкою з цієї проблематики була книга Пола

Діксона «Think tanks», що вийшла друком 1971 ро�

ку в Нью�Йорку. Посилення інтересу радянсь�

ких дослідників до зарубіжних аналітичних

структур («мозкових трестів») у контексті роз�

гляду проблем теоретичного і концептуального

забезпечення зовнішньої політики країни, по�

рівняльного аналізу аналітичної продукції впли�

вових політологічних центрів, спостерігалося

на початку 1980�х рр., що засвідчує поява низка

досліджень Р. Г. Богданова, Е. О. Журихіна,

І. Я. Кобринської, А. А. Кокошина, В. Ф.

Петровського, Г. А. Трофименко, І. Л. Шейдіної

та ін. Серед небагатьох сучасних вітчизняних

дослідників, які досить ґрунтовно аналізують

можливості та шляхи впливу неурядових аналі�

тичних центрів на діяльність владних інститу�

тів, відзначимо А. І. Кудряченка (підготовлена

ним аналітична розробка з цього питання роз�

міщена на інтернет�сайті Національного інсти�

туту стратегічних досліджень). Проблематика

НУАЦ знайшла своє відображення на шпальтах

журналу «Національна безпека і оборона»,

присвячених аналізу сучасного стану, ролі та

місця неурядових дослідницьких організацій

в Україні на загальному тлі світового досвіду

розвитку think tanks. Опубліковані у цьому жур�

налі аналітичні доповіді Центру Разумкова з цьо�

го питання свідчать про наявність у вітчизняних

аналітиків та експертів здатності ґрунтовно ана�

лізувати й синтезувати можливості участі НУАЦ

у виробленні політики національної безпеки.

Аналізу світового досвіду залучення неурядо�

вих організацій до процесу вироблення держав�

ної політики, ролі НУАЦ у цьому процесі прис�

вячені дисертаційні дослідження В. О. Купрія

і О. В. Тинкован (пропонує ввести в обіг термін

«неурядові дослідні організації»; утім, в суча�

сному вітчизняному науковому обігу, тим біль�

ше — в політичній публіцистиці, поширення

набув термін «неурядові аналітичні центри»).

Проблеми функціонування за сучасної доби сві�

тових «фабрик думок» та недержавних організа�

цій, створених з метою дослідження проблем

безпеки та оборони, висвітлюються в окремих

розробках В. М. Грановського, С. А. Дацюка,

Е. Ковалишина, Г. І Мернікова, О. В. Сушка,

А. І. Шевцова. Водночас, широка за своїм змі�

стом проблематика взаємодії неурядових
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аналітичних структур (неурядових дослідних

організацій, НУАЦ, «мозкових центрів», «фаб�

рик думок», think tanks) з органами державної

влади у контексті системного забезпечення

політики національної безпеки, її інформацій�

но�аналітичного супроводу за безпосередньої

участі інтелектуального ядра «третього секто�

ру», механізмів реалізації їх рекомендацій для

органів влади, особливо в постсоціалістичних

країнах Європи та країнах пострадянського

простору, й досі залишається недостатньо дослі�

дженою. 

Відтак, метою цієї статті є проаналізувати

можливості та визначити реальний ступінь

залучення неурядових аналітичних структур до

процесу вироблення і реалізації політики націо�

нальної безпеки та на підставі проведеного ана�

лізу запропонувати напрями удосконалення їх

функціонування та розвитку як суб’єктів забез�

печення національної безпеки.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до гло�

бального рейтингу експертно�аналітичних цен�

трів світу («фабрик думок», think tanks), що дослі�

джують публічну політику, економіку, соціальну

сферу, безпеку, екологію та інші питання, опублі�

кованого на початку 2009 р. на інтернет�сайті

журналу «Foreign Policy», загалом в світі нарахо�

вується 5465 такого роду структур, що функціону�

ють приблизно у 170 країнах. Так, у Північній

Америці діє 1872; в Західній Європі — 1208;

в Східній Європі (включаючи більшу частину

пострадянських країн і Росію) — 514. До першої

десятки країн, що мають найбільшу кількість

НУАЦ, увійшли: США (1777), Великобританія

(283), Німеччина (186), Франція (165), Аргентина

(122), Індія (121), Російська Федерація (107),

Японія (105), Канада (94), Італія (87). Щодо

поширення НУАЦ в інших пострадянських краї�

нах, то на сьогодні в Україні діє 45 (за даними

інтернет�проекту «Мережа аналітичних центрів

України» станом на 1 лютого 2008 р. в Україні

функціонувало близько 145 НУАЦ, у т. ч. близько

30 НУАЦ, що спеціалізувалися у сфері зовнішньої

політики), в Естонії — 15, в Грузії — 14, в Литві,

Вірменії і Азербайджані — по 13, в Республіці

Білорусь — 12, в Молдові — 5 [1]. 

Посилення в останні десятиліття ролі НУАЦ

у формуванні політики національної безпеки

країн молодої демократії можна пояснити за�

требуваністю інтелектуального потенціалу «тре�

тього сектору» до стратегічного аналізу політики

національних урядів, необхідністю впроваджен�

ня ефективних механізмів антикризового ме�

неджменту, реагування на конфлікти, що скла�

дають загрозу стабільному розвитку демократії

та перехідних економік. Серед інших причин по�

силення уваги урядовців до співпраці з НУАЦ:

всезростаюча роль громадського контролю за

діями органів влади, що потребує підтримки

своїм намірам та діям з боку громадськості

(легітимності); прийняття урядових рішень, що

належать до одного сектору політики та супере�

чать заходам, які здійснюються в інших секто�

рах політики, що має наслідком поширення

серед громадян скептичних настроїв до компе�

тентності та професіоналізму урядовців. 

Зростання кількості «мозкових центрів» в пост�

соціалістичних країнах Європи, створення їх

регіональних мереж певним чином обумовлено

фінансуванням їхньої діяльності іноземними

спонсорами, у т.ч. Фондом Сороса, Всесвітнім

Банком, Мережею глобального розвитку,

ПРООН (фінансування мережі НУАЦ в рамках

проекту «Синій птах»), а також міжурядовими

організаціями. Останнім часом з’явилася нова

різновидність «мозкових центрів» , що користу�

ються підтримкою держави і фінансуються

в рамках проекту PHARE. Більшість з них заре�

єстровано як неурядові організації. Деякі НУАЦ

набули статусу повноправних спеціалізованих

установ, що існують за рахунок надання кон�

сультативних послуг органам влади, концентру�

ють свою діяльність навколо дослідження й

попередження криз, розробки методів боротьби

з кризовими явищами, проведення моніторингу

діяльності органів влади, підготовки «доповідей

з раннього сповіщення». Водночас, НУАЦ, що

займаються дослідженнями в сфері демократії,

поступово перетворюються в політичні інститу�

ти або об’єднуються з ними. Джерелом прибут�

ку для таких НУАЦ здебільшого є проведення

соціологічних опитувань громадської думки.

Слід підкреслити, що, надаючи експертно�ана�

літичній роботі стратегічного спрямування,

залучаючи громадськість до сфери державного

управління, НУАЦ у більшості країн Європи

отримали можливість реально впливати на

політику національних урядів, реалізацію

національних стратегічних планів, що унем�

ожливлює виникнення хаосу і розбалансовано�

сті в діяльності органів влади.

Корисним для України є досвід впливу «моз�

кових центрів» Болгарії на політику національ�

ного уряду. Всі існуючі в цій країні «мозкові

центри» за політичними стратегіями можна

поділити на «центри політичного консультуван�

ня» та «центри формування громадської

думки», жоден з яких не домінує в сфері незал�

ежних досліджень. І влада, і громадськість цієї

країни визнають їх легітимними учасниками

політичного процесу, важливим джерелом полі�

тичного консультування органів влади. Незва�

жаючи на різні можливості, всі існуючі в Болга�

рії «мозкові центри» можуть претендувати на

роль факторів впливу на процеси вироблення та

прийняття урядових рішень або на діяльність
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політичної опозиції; використовують ЗМІ як

важливий засіб пропаганди свого іміджу та своєї

аналітичної продукції. Залежність українських

НУАЦ від зовнішніх джерел фінансування, що

можна вважати фактором ризику як для їхнього

подальшого розвитку, так і для забезпечення

безпеки держави, об’єктивно посилює інтерес

до висновку дослідників щодо нетривкості бол�

гарських «мозкових центрів», які дуже залежать

від західного фінансування (понад 90 %), у ви�

падку, якщо воно буде припинено, 80 % болгар�

ського співтовариства «мозкових центрів»

зникне — «класична ілюстрація, на їх думку,

проблеми утриманства» [2, с. 94]. 

На думку зарубіжних політологів, «численні

завдання, що постають перед суспільним секто�

ром — ефективність, глобалізація, надійність,

поява нових клієнтських груп, потребують того,

щоб уряди знаходили способи розробки конкурен�
тоздатних програм чи заповнювали прогалини
у випадку, коли розроблені урядом програми не
враховують всі потреби суспільства /виділено

нами/» [2, с. 31]. Водночас, уряди мають уне�

можливити розвиток ситуації, за якої органи

державної влади, так би мовити, «потрапляють

у пастку суспільних інтересів». У цьому розу�

мінні, інтелектуальний потенціал НУАЦ, здат�

них до комплексного осмислення очікуваних

наслідків реалізації конкретних програм та

їхньої взаємозалежності одна від одної, прове�

дення моніторингу досягнення певних цілей,

може сприяти внесенню суттєвих коректив до

планування заходів з їх реалізації, що, у свою

чергу, надає урядовим програмам більшого

прагматичного і реалістичного сенсу. Розгля�

нувши практику діяльності західних НУАЦ,

А. І. Кудряченко виокремлює три принципові

методи їх впливу на державну політику: 1) «ат�

мосферний» вплив (вплив на загальний «клі�

мат» думок про державну політику; 2) вплив на

формування середньо� та короткотермінового

порядку денного діяльності національних уря�

дів; 3) «мікрополітичні» дослідження, що перед�

бачає залучення НУАЦ до розробки деталей

урядової політики (програми дій) [3]. 

Заслуговує уваги методологічне посилання

зарубіжних політологів про те, що при визна�

ченні характеру зв’язку між інституціями гро�

мадянського суспільства і урядом необхідно

вести мову не тільки про інтереси, які захища�

ють певні групи, а також про ідеї, які вони

обстоюють, та про обмін інформацією: «Пред�

ставники громадянського суспільства володі�

ють більшими обсягами інформації і багатьма

ідеями; уряд стане працювати краще, якщо

знайде спосіб включити ці ідеї до процесу реалі�

зації політики». При цьому НУАЦ, на їхню

думку, не можуть бути ефективно залучені до

процесу вироблення та реалізації державно�

управлінських рішень, у тому числі до вирішен�

ня питань національної безпеки, якщо органи

влади діятимуть у закритому режимі, нехтуючи

принципами прозорості та відкритості, не нада�

ватимуть НУАЦ достатньої «інформації та ідей

про майбутні напрямки політики», з яких

питань приймаються рішення, на підставі чого

вони приймаються та «яким чином працюють

урядові установи» [2, с. 38–39]. Все це актуалі�

зує завдання впровадження дієвого громадсько�

го контролю за діями влади, реалізації стратегії

національної безпеки держави, важливим

інструментом якого є НУАЦ. Саме громадський

контроль, за висловом Г. І. Мернікова, слугує

запобіжником «сповзання» держави до автори�

таризму або до хаосу безвладдя [4]. Ефектив�

ність діяльності НУАЦ з проведення моніто�

рингу (громадської експертизи) стану, проблем

та перспектив розвитку як системи забезпечен�

ня національної безпеки в цілому, так і її окре�

мих складових, залежить від низки факторів: 

— діяльність будь�яких недержавних аналі�

тичних структур має здійснюватися винятково в

межах, визначених Конституцією та чинним

законодавством країни; 

— високий рівень фахової підготовки (про�

фесіоналізму) цих структур, належне організа�

ційно�технічне і фінансове забезпечення їхньої

діяльності; 

— незалежність як від органів державної

влади, так і від закордонних структур, дії яких

загрожують національним інтересам держави; 

— наявність ефективних механізмів залучен�

ня експертного співтовариства до процесу

вироблення політики національної безпеки. 

Безсумнівно, низький рівень зацікавленості

органів влади в НУАЦ, їх готовності до замо�

влення їхньої експертно�аналітичної продукції

є однією з головних причин низької взаємодії

влади та інституцій громадянського суспільства

в реалізації політики національної безпеки,

посилення рівня конфронтації між ними; зал�

ежності НУАЦ від зовнішнього фінансування та

несамостійності у формуванні тематики дослі�

джень. Водночас, окремі вітчизняні НУАЦ,

«відпрацьовуючи» закордонну грантову допо�

могу, проводять «дослідження», моніторинги,

суспільні кампанії, спрямовані на маніпулю�

вання громадською думкою, здійснення латент�

ного тиску на процеси вироблення та прийнят�

тя державно�управлінських рішень, що певним

чином впливає на якість їхньої аналітичної про�

дукції. Інколи рекомендації, підготовлені ними,

абсолютно неадекватно відображають реальні

процеси і тенденції. Не завадило б деяким

очільникам НУАЦ навчитися більш виважено

коментувати суспільно�політичні події та
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соціально�економічні проблеми, що непокоять

населення країни. 

Аналогічна тенденція має місце і в постсоціа�

лістичних країнах Європи: проведення дослі�

джень на замовлення зарубіжних спонсорів та

грантодавців, а не на потреби вітчизняних спо�

живачів аналітичної інформації. Утім, вихід

з такої ситуації в європейських країнах молодої

демократії було знайдено, коли уряди цих країн

почали укладати прямі угоди з місцевими НУАЦ,

залучаючи на ці потреби бюджетні кошти (уря�

дові гранти). Цього поки що не спостерігається

у взаємовідносинах української влади з недер�

жавними експертно�аналітичними структурами.

Й дотепер вони не можуть примусити уряд, інші

органи влади діяти осмислено й послідовно з ме�

тою реалізації політики стратегічного плануван�

ня та управління внятково в інтересах забезпе�

чення безпеки людини, суспільної і державної

безпеки як складових національної безпеки. На

заваді — відсутність низки принципово важли�

вих умов для забезпечення повноцінного функ�

ціонування та розвитку вітчизняних НУАЦ,

їхньої взаємодії з органами влади: 

— необхідних юридичних умов (недоскона�

лість законодавства, зокрема податкового, що

регулює діяльність некомерційних організацій); 

— державного фінансування незалежних до�

сліджень та філантропічних ресурсів; 

— інформаційної відкритості в діяльності

органів влади та інституціональної підтримки

НУАЦ (інституціоналізації відносин між органа�

ми влади і НУАЦ); фінансування довгостроко�

вих проектів (досліджень), що може належним

чином послугувати розробці якісної аналітичної

продукції; 

— рівних можливостей доступу недержавних

аналітичних структур до засобів масової інфор�

мації, до інформації загалом; 

— справжньої конкуренції на «ринку ідей». 

З огляду на складність існуючих проблем

в системі забезпечення національної безпеки

України, загальну незбалансованість взаємодії

інституцій поки що слабкого громадянського

суспільства з органами державної влади, рівень

впливу недержавних дослідницьких організацій

на формування політики національної безпеки

залишається вкрай незначним. Це пов’язано

з низкою специфічних чинників: 

— нерозвиненістю мережі НУАЦ, що опіку�

ються проблемами національної безпеки, володі�

ють усіма необхідними знаннями про механізми

формування й функціонування політико�владних

інститутів. За слушним висновком Г. О. Усатенко,

сьогодні перед НУАЦ постають нові завдання —

професіоналізм не лише на рівні самих дослід�

жень та узагальнення результатів, але й на рівні

подачі цієї інформації [5, с. 25]; 

— обмеженим, епізодичним залученням

НУАЦ, громадськості загалом, до процесу виро�

блення політики національної безпеки, що,

зокрема, можна загалом пояснити нерозвинені�

стю інституцій та організацій громадянського

суспільства, недостатньою його здатністю до

суспільної самоорганізації. Як пише А. І. Куд�

ряченко, відповідальність за це, скоріше за все,

лежить на обох сторонах: влада мало зацікавле�

на в такій співпраці, а НУАЦ ще рідко пропону�

ють владі інтелектуальній продукт найвищої

якості [3]. Маємо визнати, що серед них є й такі

квазігромадські організації, які одним лише

фактом свого існування дискредитують вітчиз�

няний «третій сектор»; 

— залученням до експертно�аналітичної діяль�

ності лише окремих «привілейованих» груп, яка

має відповідати вже сформованому підходу вла�

ди до розгляду та пояснення конкретної пробле�

ми; принциповим нехтуванням представниками

влади діалогу з громадськістю та її об’єднання�

ми, зокрема через впровадження механізму кон�

сультацій, їх зосередженням здебільшого на

питаннях збільшення власного капіталу та виби�

вання гарантій безпеки набутої за владарювання

власності при виході з політики. 

Висновки. Слабкість експертно�аналітично�

го, загалом інтелектуального потенціалу держа�

ви є одним з проявів її слабкості й вразливості

для зовнішніх впливів. Світова практика інфор�

маційно�аналітичного супроводу діяльності

органів влади за участі «мозкових центрів»

показово доводить їх особливо важливу роль як

генераторів нових ідей та альтернативних підхо�

дів і пропозицій, що потребує інституціоналіза�

ції відносин між ними. На заваді найповнішої

реалізації аналітичного потенціалу «мозкових

центрів — зацікавленість правлячого класу

(«партії влади») лише у тому, щоб отримувати

«необхідну» аналітичну продукцію «приватним

чином», відповідно до попередньо окреслених

установок. Схожа тенденція спостерігається

у взаємовідносинах між вітчизняними НУАЦ,

з одного боку, та політико�економічними (кла�

ново�олігархічними) групами, політичними пар�

тіями, бізнес�структурами, з іншого боку [6, с. 35].

Останні, вочевидь, намагаються посилити свій

вплив на НУАЦ з метою реалізації корпоратив�

них інтересів, використання їх інтелектуально�

го потенціалу, особливо у передвиборні періоди.

Якщо названі тенденції набуватимуть сили,

перед НУАЦ України може постати загроза

«одержавлення», «партизації» чи «корпоратиза�

ції», що означатиме втрату ними власної неза�

лежності, нівелювання ролі недержавних до�

слідних (аналітичних) структур у виконанні

суспільно�корисних і соціально�значущих функ�

цій в суспільстві та державі. 
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Перспективними напрямами залучення по�

тенціалу НУАЦ на потреби суспільства і держави

слід вважати зосередження їхньої уваги на вия�

вленні найбільш вірогідних наслідків прийняття

законодавчих актів, політико�владних рішень;

ґрунтовному аналізі та оцінці цих рішень, фор�

мулюванню альтернативних пропозицій та ре�

комендацій. Важливим уявляється налагоджен�

ня тісної співпраці між органами державної

влади та інституціями громадянського суспіль�

ства задля сприяння становленню потужних

експертно�аналітичних центрів, залучення

НУАЦ до процесу вироблення політики націо�

нальної безпеки через різні механізми консуль�

тування (консультації з широким колом гро�

мадськості та консультації уряду чи органів

влади з певною «групою інтересів», які на Заході

ще отримали назву «обмежених консультацій»)

з метою аналізу викликів і небезпек як внутріш�

нього, так і зовнішнього походження, що поста�

ють перед країною; проведення громадського

моніторингу національної безпеки як загалом,

так і окремих її складових; здійснення незалежної

експертної оцінки документів концептуального

і стратегічного характеру (програмно�цільових

документів органів державної влади, правлячих

політичних партій, коаліцій) та прогнозування

наслідків їх практичної реалізації для безпеки

суспільства і держави. 

В статье анализируется современное состояние
обеспечения национальной безопасности с участи%
ем неправительственных аналитических центров
(«мозговых центров»). Определены принципиально
важные условия дальнейшего привлечения их
интеллектуального потенциала до процесса разра%
ботки и реализации политики государства в сфере
безопасности.

Ключевые слова: неправительственные ана�

литические центры, «мозговые центры», нацио�

нальная безопасность, органы государственной

власти, страны молодой демократии.

The article analyzes the current situation in the
field of national security, taking into account the acti%
vities of non%governmental think%tanks. The vital cir%
cumstances for the involvement of their intellectual
potential into the process of the development and
implementation of state’s policy have been defined.

Key words: non�governmental think�tanks, na�

tional security, governmental bodies, young democ�

racy states/
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В статті проаналізовано розвиток ідеї розбу%
дови європейської політики оборони в ракурсі
намагання Євросоюзу стати на шлях більшої кон%
солідації та більшого усвідомлення власних інте%
ресів в сфері оборонної політики та безпеки, дещо
відмінних від США.

Ключові слова: європейська безпека і оборо�

на, глобалізаційні процеси, європейська інте�

грація, глобалізаційні виклики.

Постановка проблеми. Проблема формування

системи європейської безпеки і оборони в суча�

сному розумінні цього слова гостро постала

невдовзі після завершення Другої світової

війни. Це спонукало європейські країни до

більш тісної співпраці, зокрема, в оборонній

галузі. Незважаючи на те, що європейці не були

спроможні самотужки, без залучення Сполуче�

них Штатів Америки, запобігти загрозі ззовні,

питання співіснування євроатлантичної та суто

європейської військово�політичних структур

піднімалося час від часу протягом щонайменше

півстоліття. Останнім часом воно загострилося

і набуло нового якісного звучання у зв'язку із

реаліями, що склалися в регіоні Центральної та

Східної Європи. По закінченні холодної війни

та виникнення нових викликів стабільності на

континенті, Євросоюз став на шлях більшої

консолідації і більшого усвідомлення власних

інтересів в сфері оборонної політики та безпе�

ки, дещо відмінних від США.

Ступінь вивчення проблеми. При досліджен�

ні зазначеної проблеми були використані дос�

лідження і публікації таких вітчизняних і зару�

біжних дослідників як О. Бєлов, О. Бодрук,

Б. Парахонський, А. Ванавербек, К. Грищенко,

Х.�Х. Нольте, Г. Перепелиця, Г. Яворська та ін.

Разом з тим, процеси глобальної та європейсь�

кої безпеки потребують постійного аналізу та

вивчення, особливо з огляду на намагання

України долучитися до європейських структур

безпеки.

Метою статті є аналіз розвитку ідеї розбудови

європейської політики оборони для пошуку

ефективного шляху включення нашої держави

у європейські структури безпеки.

Виклад основного матеріалу. Глобалізаційні

процеси можна вважати одними з найбільш ва�

гомих чинників прискорення процесів євро�

пейської інтеграції. У глобалізованому світі

проблеми виживання і подальшого розвитку

неможливо вирішити без поширення різнома�

нітних форм кооперації та спеціалізації у межах

міжнародних структур, більш широких, аніж

національна держава. Маахстрихський процес

розпочався саме невдовзі після руйнування

біполярного світу, що вважають початком при�

скорення глобалізації. Формування моделі

Об'єднаної Європи включає процеси поширен�

ня за рахунок східноєвропейських країн та вну�

трішньої політичної й економічної консолідації

шляхом введення єдиної валюти, формування

конфедеративних засад політичного устрою,

просування Європейської конституції, впрова�

дження спільної політики в галузі безпеки і обо�

рони тощо. Усі ці масштабні процеси є своєрід�

ною відповіддю європейських країн на виклики

глобалізації [2, 70–71].

Європейський Союз, який на сьогодні об'єд�

нує розвинуті країни західної демократії, є тим

усталеним утворенням, що об'єктивно притягує

держави Східної та Південно�Східної Європи,

які свідомо обрали демократичний напрям свого

розвитку та бажають посісти гідне місце в євро�

пейському економічному просторі. Процес

посилення європейської інтеграції як самостій�

ного чинника має особливе значення для держав

на Сході континенту та прилеглих регіонів, кра�

їни яких прагнуть поглиблювати зв'язки з Євро�

пейським Союзом. Як вважає Х.�Х. Нольте,

"рушійною силою розширення ЄС є не що інше,

як ідеологічна прихильність багатьох європейців

до концепції збільшення Союзу", якщо це відбу�

ватиметься з мінімальними витратами і залишає

поза межами розширення країни недемократич�

ні й авторитарні [5, 78].

Разом з тим варто зазначити, що Європейсь�

кий Союз, яким би не був він щільно інтегрова�

ний, все ж не може трактуватися, навіть у далекій

перспективі, як своєрідне державне утворення —

федерація або конфедерація. ЄС залишається

міжнародною системою інтегрованого типу, яка

є також елементом світової політичної та еконо�

мічної системи. Це означає, зокрема, повне збе�

реження державного суверенітету країн, що

складають ЄС. Така міжнародна система має

досить високо розвинений механізм регулювання
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процесів, що відбуваються у її межах. Регулюю�

чі механізми забезпечують життєспроможність,

надійність, ефективність системи у цілому. Як

система, ЄС має відповідні функції регулювати

не тільки внутрішні процеси, але й форми влас�

ної взаємодії із зовнішнім світом, особливо

у сфері безпеки і оборони.

У процесі європейської інтеграції актуаль�

ною постає проблема визначення меж об'єдна�

ної Європи та напрямів різношвидкісної інте�

грації. Це є ключовими питаннями у створенні

нових систем демократії та безпеки на євро�

пейському континенті, формування яких за�

лежить, з одного боку, від певного послаблення

позицій США, що об'єктивно спричинятиметь�

ся подальшим утвердженням європейського

геополітичного центру сили, а з іншого, — ви�

значенням шляхів реалізації стратегії набуття

повноправного членства постсоціалістичних

країн в об'єднаній Європі.

Європейська спільнота виступає одним з най�

значніших осередків зміцнення і розповсю�

дження глобалізаційних процесів, поруч з таки�

ми, як США та Японія. Можна певною мірою

погодитися з думкою В. М. Грубова, що "глоба�

лізація виступає певною підсумковою величи�

ною, яка віддзеркалює рівень експансії най�

більш економічно розвинених країн, тобто

лідерів глобалізації" [4, 277]. Дотримуючись

фактично цієї настанови, ключові країни ЄС

дійшли висновку, що їх єдність є передумовою

успішної експансії у глобальному вимірі.

Європейський союз, створений насамперед

як суто економічне співтовариство, побудоване

на принципах і цінностях західної цивілізації,

чим далі, тим більше оформлюється в консолі�

довану спільноту з ознаками державності із

усіма відповідними атрибутами: спільними над�

державними структурами, власною валютою,

узгодженою зовнішньою політикою, спільною

політикою в сфері оборони і безпеки, а в най�

ближчій перспективі — власними збройними

силами. 

Європейська безпекова доктрина сформува�

лася відносно недавно, і її створення стало ре�

зультатом як внутрішніх, пов'язаних з логікою

розвитку ЄС, так і зовнішніх чинників. Серед

останніх слід назвати етапні зміни у глобально�

му безпековому середовищі, датовані терори�

стичним нападом 11 вересня 2001 р. у США та

терористичною атакою 11 березня 2004 р. у Мад�

риді. Саме з цього часу міжнародний тероризм

усвідомлюється як ключова загроза, і це знахо�

дить безпосереднє відображення у безпековій

концепції ЄС. Створення цієї концепції не

в останню чергу продиктоване необхідністю

виробити власне, притаманне саме ЄС, страте�

гічне бачення. Адже перед обличчям ініціатив

США, провідного глобального гравця, що діє

рішуче і має докладну Національну стратегію

безпеки (вересень 2002 р.), і не маючи власної

стратегії, ЄС був приречений діяти виключно

у режимі реагування. [6]

У такій ситуації Європа мала б просто наслі�

дувати американський підхід і не здатна була

б відстоювати власні політичні пріоритети як

з погляду формулювання цілей, так і з точки

зору практичних заходів. Події в Іраку, що спри�

чинили кризу у трансатлантичних стосунках,

прискорили прийняття Європейської безпеко�

вої стратегії. Із сказаного не випливає, звичай�

но, що європейське бачення виникло на голому

місці. Його вихідна точка — широке та цілісне

розуміння безпеки як взаємної залежності полі�

тичного, соціально�економічного, екологічно�

го, культурного та військового вимірів, на про�

тивагу традиційному підходу до безпеки, який

асоціюється, у першу чергу, з воєнною складо�

вою, із застосуванням військових засобів. З цим

кореспондує розуміння ЄС як "цивільної поту�

ги", що прагне справляти стійкий і довготермі�

новий вплив на міжнародне оточення шляхом

створення відповідного середовища, а не за

допомогою методів захоплення. Проілюструва�

ти це можна на прикладі останньої хвилі проце�

су розширення ЄС, яка, по суті, становить

"демократичну експансію" на колишні соціалі�

стичні країни ЦСЄ, але експансію добровільну,

що здійснюється мирними економічними та

інституційно�правовими засобами. 

Європейську стратегію безпеки було прий�

нято у грудні 2003 р. на саміті ЄС у Брюсселі. Її

поява засвідчила виразні зміни бачення Євро�

союзом себе та свого місця у світі. Розширений

ЄС відкрито претендує на роль глобального

гравця і заявляє про намір брати активну участь

у світовій політиці. "Як об'єднання 25 держав

з населенням понад 450 млн. людей, і з внутріш�

нім валовим продуктом, що складає чверть сві�

тового ВВП, Європейський Союз неминуче

стає глобальним гравцем … і має бути готовий

нести свою частину відповідальності за глобаль�

ну безпеку", — говориться в документі [7].

Вперше ЄС формулює систему основних загроз

власній безпеці і накреслює необхідні переду�

мови відповіді на них. 

У документі досить чітко прописана кожна

з цих загроз, визначено специфіку їхньої дії

саме у контексті ЄС, а також окреслено взаємні

зв'язки між загрозами. Так, щодо тероризму під�

креслено, що він ставить під загрозу і життя лю�

дей, і принципи європейського демократичного

устрою. Особливо небезпечними можуть бути

випадки одночасної дії кількох загроз, що знач�

но підсилюють одна одну (найбільш загрозли�

вий сценарій — якщо зброя масового знищення
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потрапить до рук терористів). До того ж кожна

з окремих загроз здатна стимулювати появу

інших (регіональні конфлікти призводять до

екстремізму й тероризму, вони спричиняють

занепад державного устрою, що створює, у свою

чергу, сприятливі умови для функціонування

організованої злочинності і т. п.). [6]

Проблема формування системи європейсь�

кої безпеки і оборони в сучасному розумінні

цього слова гостро постала невдовзі після завер�

шення Другої світової війни, коли західні краї�

ни відчули небезпеку радянської експансії на

Східну Європу. Це спонукало їх до більш тісної

співпраці, зокрема, в оборонній галузі. 17 берез�

ня 1948 р. було створено Західноєвропейський

Союз (ЗЄС), який на початковому етапі об'єд�

нав Бельгію, Велику Британію, Люксембург,

Нідерланди та Францію. Але вже тоді було зро�

зуміло, що європейці не спроможні самотужки,

без залучення Сполучених Штатів Америки,

запобігти загрозі ззовні. Із заснуванням у 1949 р.

Організації Північноатлантичного Договору

ЗЄС відступає на другий план, втрачаючи дина�

мізм у своїй діяльності.

Питання співіснування євроатлантичної та

суто європейської військово�політичних струк�

тур піднімається вже щонайменше півстоліття —

з часів створення ЗЄС та НАТО (1948 — 1949 рр.).

Проте останнім часом воно загострилося і набуло

нового якісного звучання у зв'язку із реаліями,

що склалися в регіоні Центральної та Східної

Європи, включаючи й Україну.

Ідея європейської інтеграції у сфері оборон�

ної політики і спільних збройних сил розвива�

лася спочатку в рамках Західноєвропейського

союзу (ЗЄС), яка існувала паралельно з НАТО,

але практичного значення не мала, оскільки

безпека Європи надійно забезпечувалась НАТО.

Донедавна таке положення цілком влаштовува�

ло європейські країни, але по закінченні холод�

ної війни Євросоюз став на шлях більшої кон�

солідації (Маахстриський процес) і більшого

усвідомлення власних інтересів у сфері оборон�

ної політики та безпеки, відмінних від США. 

Після завершення "холодної війни" та вини�

кнення нових викликів стабільності на конти�

ненті ідея європейської інтеграції у вимірах без�

пеки та оборони отримує друге дихання. У ході

засідання міністрів закордонних справ країн�

членів НАТО у Берліні 3 червня 1996 р. на поря�

док денний висувається концепція СЄПБО

(спільної європейської політики безпеки та

оборони). Її досить загальні засади були закла�

дені в Амстердамському договорі 1997 р., яким,

серед іншого, передбачається створення нової

посади Високого представника ЄС із зовніш�

ньої політики та політики безпеки, підрозділу

політичного планування і раннього попере�

дження, а також можливість проведення кон�

сультацій з усього спектра питань політики без�

пеки та оборони між відповідними інституція�

ми Європейського Союзу [3].

Разом з тим, лише з жовтня 1998 р. обгово�

рення згаданої проблематики стало жвавим та

відвертим. Це значною мірою пов'язано з тим,

що у зовнішньополітичному курсі Великої Бри�

танії, який донедавна базувався на принципі

жорсткої трансатлантичної солідарності у пи�

таннях стабільності та безпеки на континенті,

змістилися акценти на користь його часткової

"європеїзації". Таке зміщення сталося під впли�

вом Франції.

Першим пробним кроком у напрямку фор�

мування більш уніфікованої політики оборони

та безпеки стала неформальна зустріч міністрів

оборони держав�членів ЄС у Відні на початку

листопада 1998 року. Керівники оборонних

відомств п'ятнадцяти європейських країн дій�

шли згоди, що механізм подолання подібних до

косовської криз на європейському континенті

потребує подальшого вдосконалення, і заклика�

ли Європейський Союз зміцнити військовий

потенціал Європи. Пропонувалося, зокрема,

підвищити рівень координації дій збройних

сил, гармонізувати виробництво та постачання

оборонного обладнання, а також посилити

взаємодію між ЄС і ЗЄС.

Нові ідеї щодо СЄПБО були в центрі уваги

учасників засідання Постійної Ради ЗЄС на рівні

міністрів закордонних справ та оборони 16–18

листопада 1998 р. у Римі. У заключній декларації

зустрічі підкреслювалося, що для успішного

виконання "Петерсберзьких завдань" (надання

гуманітарної допомоги, врегулювання регіо�

нальних криз, проведення рятувальних та миро�

творчих операцій, а також операцій з підтриман�

ня миру) особливий наголос варто зробити на

визначенні подальших кроків, спрямованих на

підвищення європейського оборонного потен�

ціалу, включаючи більшу транспарентність і опе�

ративну сумісність європейських багатонаціо�

нальних формувань [3].

Згадані форуми значно активізували диску�

сію навколо СЄПБО на двосторонньому рівні.

У цьому контексті важливе значення для фор�

мування засад майбутньої європейської іден�

тичності у галузі безпеки та оборони мав груд�

невий 1998 р. французько�британський саміт

у м. Сен�Мало (Франція). У спільній заяві ліде�

рів Великої Британії (Т .Блера) та Франції (Ж.

Ширака) було виокремлено основні принципи

подальшої співпраці у цій сфері. Це — забезпе�

чення ролі Євросоюзу у світовій оборонній

і зовнішній політиці, створення нового, більш

ефективного процесу ухвалення рішень і зміц�

нення європейського оборонного потенціалу за
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рахунок сучасних технологій. Наголошувалось,

що ЄС має бути здатним здійснювати аналіз

ситуації та приймати необхідні стратегічні

рішення з урахуванням можливостей ЗЄС, але

без зайвого дублювання з НАТО. А проведення

у майбутньому Євросоюзом СЄПБО не вплива�

тиме на самостійне здійснення Францією та

Великою Британією контролю над своєю ядер�

ною зброєю. У заяві підкреслювалося, що необ�

хідні оборонні ресурси мають забезпечуватись

або НАТО, або багатонаціональними євро�

пейськими формуваннями поза межами Альян�

су. В ході зустрічі також зазначалося, що Європа

повинна мати достатньо засобів для автономних

дій. Зокрема, вона має бути спроможною само�

стійно, без участі США, втручатися у врегулю�

вання регіональних криз на європейському

просторі. При цьому лідери Великої Британії та

Франції підкреслили, що не мають наміру ста�

вити під сумнів провідну роль НАТО [3].

Дискусійна тема знайшла своє відображення

у рішеннях Вашингтонської зустрічі на найви�

щому рівні лідерів держав�членів НАТО 23–24

квітня 1999 р. Зокрема, у Стратегічній концепції

Альянсу і комюніке саміту йдеться про можли�

вість проведення операцій під керівництвом не

лише ЗЄС, а й ЄС, із застосуванням сил і засо�

бів НАТО. Передбачалося також і створення

необхідної інституційної основи. Формування

останньої включало такі заходи, як призначен�

ня заступника Верховного головнокомандувача

Об'єднаними збройними силами Альянсу в Євро�

пі з європейських операцій, заснування ядра

штабу НАТО для операцій під проводом ЗЄС,

відповідна адаптація концепції багатонаціо�

нальних оперативних сил. Досягнутий таким

чином компроміс враховував інтереси євро�

пейських союзників. Водночас він ґрунтується

на провідній ролі НАТО, сили і засоби якого

у більшості випадків мають складати матеріаль�

ну основу проведення операцій із врегулювання

криз регіонального характеру.

Етапними в плані формування СЄПБО стали

результати Кельнського саміту ЄС 3–4 червня

1999 р., під час якого було досягнуто домовле�

ності щодо забезпечення спроможності Євро�

союзу діяти автономно в разі виникнення регіо�

нальних кризових ситуацій. Було передбачено,

що рішення щодо застосування військової сили

прийматимуться в рамках ЄС на основі консен�

сусу, а участь у військових операціях чотирьох

його нейтральних членів (Австрія, Ірландія,

Фінляндія та Швеція) здійснюватиметься на

добровільній основі. 

На Гельсінському саміті ЄС 10–11 грудня

1999 р. відбулась подальша матеріалізація кон�

цепції СЄПБО на основі пропозицій франко�

британської та німецько�британської зустрічей

на найвищому рівні, що відбулись наприкінці

листопада 1999 р. Держави�члени Євросоюзу,

з метою виконання у повному обсязі "Петер�

сберзьких завдань", зобов'язались до 2003 р.

бути готовими розгортати за 60 діб та забезпечу�

вати, щонайменше протягом одного року, опе�

ративну діяльність військових підрозділів

чисельністю до 50–60 тис. осіб. Передбачалася

розбудова співробітництва між НАТО та ЄС

і формування в рамках останнього низки додат�

кових структур, які сприятимуть аналізу, оцінці

та прийняттю рішень з питань безпеки та обо�

рони. На зустрічі у Гельсінкі було привнесено

нові елементи в концепцію СЄПБО. Зокрема,

зроблено наголос на необхідності зміцнення

невійськових інструментів реагування на кризи,

що знаходяться у розпорядженні ЄС. 

Лідери ЄС всіляко підкреслюють, що ство�

рення СЄПБО ніяким чином не означатиме від�

хід від євроатлантичного партнерства, а швидше

буде раціональним та необхідним доповненням

НАТО. Така позиція обумовлена усвідомленням

країнами Західної Європи, попри очевидне

бажання вийти з військово�політичної тіні

США, відсутності у Євросоюзу на цьому етапі

військових сил і засобів, адекватних потребам

ефективної політики безпеки та оборони в мас�

штабах європейського континенту. Європейцям

бракує наявних у США сучасних технологій

оборонного призначення щонайменше у чо�

тирьох сферах: розвідці, телекомунікаціях,

супутниках спостереження та військово�транс�

портній авіації. Можливості Європи також

недостатні для самостійного захисту своїх інте�

ресів поза межами континенту, зокрема, для

повноцінної участі у відверненні таких загроз,

як розповсюдження зброї масового знищення,

або у вирішенні таких питань, як безпека на

Близькому Сході та у Перській затоці [3].

Домінування США у проведенні військово�

повітряної операції НАТО в Югославії у черго�

вий раз нагадало європейцям про їхню слаб�

кість у військовій сфері та небезпеку значного

відставання Європи від Сполучених Штатів

Америки у оборонній галузі. На думку експер�

тів, проблемою Європи з її загальним високим

технологічним рівнем є надмірна чисельність

національних збройних сил за наявності фраг�

ментарної оборонної галузі та відсутності узго�

дженої військової стратегії. Збереження такої

ситуації в подальшому загрожуватиме єдності

Альянсу, оскільки важко вести спільні бойові

дії, використовуючи різну за технічними показ�

никами зброю, зокрема радарні системи та

комунікаційне обладнання. 

Особливий спалах інтересу до проблеми фор�

мування європейських сил виник під час саміту

країн ЄС в Ніци (грудень 2000 р.), де зокрема
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виявилися розбіжності позицій Франції та Вели�

кобританії. В кінцевому рахунку вдалося домог�

тися від французів найважливіших поступок,

запобігти перетворенню корпусу в окрему євро�

пейську армію і забезпечити його підпорядкова�

ність військовому командуванню НАТО. На

саміті ЄС у Ніцці була прийнята офіційна про�

грама формування європейського корпусу швид�

кого реагування (EuroFOR) і, у перспективі,

системи оборони Європи. Варто зауважити, що

вже на стадії створення єврокорпусу передбача�

ється механізм взаємодії з миротворчими силами

деяких держав, що не входить до складу Євросо�

юзу, у першу чергу, Росії, України і Канади.

До посилення європейського чинника при

вирішенні комплексу питань, пов'язаних з безпе�

кою та обороною на континенті, значною мі�

рою спонукає невдоволення європейців тим, як

США в ході військово�повітряної кампанії

НАТО проти Югославії нав'язували свої рішення

малим країнам Європи. До цього змушує також

усвідомлення того факту, що в результаті інтер�

венції Північноатлантичного альянсу в Югосла�

вії, європейські союзники на багато років втяг�

нулися в обтяжливу для них відбудову Балкан.

Разом з тим очевидно, що трансатлантичні

зв'язки, принаймні, у коротко� і середньостро�

ковій перспективах зберігатимуть свою ключо�

ву роль. Це пов'язано з тим, що суто європейсь�

кий оборонний потенціал ще довго буде

недостатнім, порівняно з можливостями Альян�

су, для ефективного реагування на ті непрості

виклики, які постануть перед міжнародною

спільнотою у XXI ст. Найближчим часом спіль�

на європейська оборона формуватиметься на

базі військових засобів НАТО. Останні, разом

з відповідною інфраструктурою, передавати�

муться у розпорядження європейського коман�

дування, яке може перебувати навіть поза рам�

ками Альянсу. 

У разі використання Європейським Союзом

операційних можливостей Північноатлантич�

ного альянсу виникає делікатна проблема, яка

полягає у неспівпаданні членства країн в НАТО

та ЄС. Така ситуація може призвести до усунен�

ня ряду європейських держав від участі у прий�

нятті рішень щодо СЄПБО або, навпаки, до

нав'язування їм (у першу чергу, Туреччині та

Норвегії, а також нейтральним країнам�членам

ЄС) зобов'язань, що суперечать їх національній

оборонній політиці.

Бажання ЄС набути оборонної самостійності

стало викликати різке невдоволення США.

Оскільки НАТО є основною ланкою трансатлан�

тичної єдності, її послаблення призведе до втрати

домінування США в Європі. Занепокоєння США

розвитком ситуації на європейському континенті

пов'язано з побудовою незалежної від США

Європи, в якій політичним компонентом буде

інституціалізований ЄС, економічним — спільна

валюта, військовим — європейські військові сили.

Створення в Європі специфічної військово�

політичної структури — нехай несамодостатньої

і обмеженої в можливостях — створює принци�

пову альтернативу НАТО. Практично ніхто

в Європі не зневажив би можливістю позбутися

заокеанської парасольки часів "холодної війни".

Навіть нейтральні країни — Австрія, Фінляндія

і Швеція — готові брати участь у спільній обо�

ронній програмі ЄС, але не вважають у цьому

зв'язку необхідним свій вступ до НАТО. Але на

питання, чи зможе Європа зберігати свій війсь�

ково�політичний потенціал і забезпечувати без�

пеку без НАТО, поки що відповіді немає. Євро�

пейський корпус без опори на НАТО не зможе

виконувати свої завдання. Адже самі країни ЄС,

аналізуючи свої можливості, відзначили, що ні

засобами стратегічного перекидання військ, ні

супутниковим зв'язком, ні системами команду�

вання, керування і створення перешкод для

ворожих радіолокаційних станцій Європа не

володіє. Їй прийдеться покладатися на можли�

вості НАТО протягом принаймні найближчого

десятиліття. Так що, по суті, оборонні амбіції

ЄС як одного зі світових "полюсів" щонаймен�

ше безпідставні. Та й амбіцій таких у "ЄС у ціло�

му" немає — переважають розбіжності.

Питання координації правоохоронної діяль�

ності й антитерористичних акцій та участі

в міжнародній коаліції є актуальним у порядку

денному держав Європейського союзу. ЄС, як

і США, прагне не тільки здійснювати повний

контроль над антитерористичною операцією,

але й одержувати одне від одного всю можливу

розвідувальну інформацію, пов'язану з її прове�

денням. Одночасно кожна зі сторін хотіла б до

мінімуму звести обсяг переданих партнерам

своїх власних розвідданих, не говорячи вже про

джерела і шляхи їхнього одержання.

В Європі є розуміння того, що антитерори�

стичні та інші заходи у боротьбі із глобальними

загрозами будуть по�справжньому діючими лише

за умов налагодження відповідної структури

обміну інформацією між її членами. Це саме

є передумовою подальшого відпрацювання сис�

теми прийняття рішень і керування спільними

операціями. Зокрема, процеси скасування кор�

донів між країнами ЄС і введення загальної ва�

люти, з одного боку, та координації діяльності

правоохоронних і розвідувальних органів, з іншо�

го, можуть взаємно посилювати один одного. 

Треба визнати, що на сьогодніш спроби роз�

робити хоча б загальноприйняті структурні

принципи нової архітектури європейської без�

пеки виявилися марними. Програми типу Euro�

pean Security and Defence Identity (ESDI) (Євро�
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пейська ідентичність у сфері безпеки та оборони)

навряд чи принципово змінять ситуацію. Існує

небезпека що вони лише уповільнять процес

створення нової архітектури Європейської без�

пеки, як свого часу створення Ради Північно�

Атлантичного Співробітництва (тепер РЄАП)

на кілька років загальмувало процес поширення

НАТО на Схід. 

Спроби побудувати всеохоплюючу модель

безпеки для Європи на основі ОБСЄ, як пропо�

нує Росія і ряд інших країн, і створити Раду Без�

пеки Європи (РБЄ) на кшталт Ради Безпеки

ООН, вірогідно будуть контрпродуктивними

і принесуть більше проблем і важких питань

(які країни будуть членами РБЄ, хто отримає

право вето, чи будуть рішення РБЄ обов'язко�

вими для всіх країн і організацій, включаючи

НАТО? тощо), ніж продуктивних рішень [1]. 

В статье проанализировано развитие идеи
расширения европейской политики обороны в ра%
курсе попытки Евросоюза стать на путь большей
консолидации и большего осознания собственных
интересов в сфере оборонной политики и безопас%
ности, в чем%то отличающихся от США.

Ключевые слова: европейская безопасность

и оборона, глобализационные процессы, евро�

пейская интеграция, глобализационные вызовы.

Development of European defenсe policy enlarge%
ment idea in foreshorten of European Union attempt to
become more onsolidated and get wise to own interests
in the sphere of defence policy and security, some dif%
ferent from the USA is analysed in the article.

Key words: European security and defence, glo�

balizaition processes, European integration, globali�

zation challenges.
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У статті розглядається етнополітична мобі%
лізація як фактор зародження і розвитку етнопо%
літичних конфліктів. Розкривається сутність
етнополітичних конфліктів і даються загальні
поняття мобілізації та етнополітичної мобіліза%
ції. В статті також досліджується трифазна
схема етнополітичної мобілізації, запропонована
чеським вченим М. Грох. Крім того, аналізуються
фактори, що впливають на процеси етнополітич%
ної мобілізації, і особливості врегулювання етно%
політичних конфліктів. 

Ключові слова: етнополітичний конфлікт,

етнополітична мобілізація, консоціація, син�

кретизм, символічна політика.

Національно�етнічна диференціація й іден�

тичність — це соціальна реальність, але така,

яка не залишається незмінною: самі по собі на�

ціональні почуття, що об’єднують людей у пев�

ну єдину групу, амбівалентні. Кожна людина

має етнічний потенціал, тобто всі ми говоримо

певною мовою, маємо расові ознаки, належимо

до етнічної спільноти, яка має свою особливу

історію й т. п. Але цей етнічний потенціал акти�

візується тільки за певних умов. Рівень актуалі�

зації потенціалу, інтенсивність національних

почуттів багато в чому залежить від політики,

від рівня її відвертості щодо інших народів або

ж, навпаки, від міри концентрації на власних

проблемах і пошуку зовнішнього ворога, який

нібито залишається відповідальним за біди

і нещастя цієї соціальної спільноти. За певних

умов (системна криза суспільства, розпад дер�

жавності, зміна соціального статусу етнічної

групи та ін.) відбувається політизування етніч�

ності, використання її як мотиваційної полі�

тичної сили, основи різкого політичного роз�

межування і засобу досягнення політичних

цілей. Тобто, виникає феномен, що отримав

у науковій літературі назву «етнополітична

мобілізація», яка є неминучим наслідком вини�

кнення (реактуалізації) етнополітичних кон�

фліктів.

«Одна з найважливіших характеристик епохи
постмодерну, — відзначає відомий американський
дослідник А. Елазар, — полягає в етнічному відро%
дженні, повторному виникненні уявлення про
одвічні зв’язки як центрального для формування
індивідуальної ідентичності. Ці тенденції мають
своє політичне віддзеркалення у формуванні руху,
що охоплює увесь світ від класово%фундованої до
етнічно%фундованої політики» [1].

У 90�ті рр. XX сторіччя на всьому посткому�

ністичному просторі феномен етнічності також

стає одним з основних механізмів політичної

мобілізації і найважливішою причиною кон�

фліктних протистоянь. При цьому процес акту�

алізації етнічної самосвідомості, спрямованої

перш за все на групову солідарність і проти�

стояння етнічно «чужим», практично неминуче

вступав у суперечність з паралельно здійснюва�

ними спробами демократизації посткомуні�

стичних держав. У цих умовах, на думку М. Гу�

богло: «виявлення і типологізація чинників та
найважливіших тенденцій і процесів етнічної
мобілізації в деяких країнах ближнього зарубіж%
жя на двох рівнях — інституційному та особи%
стісному — в нинішній ситуації є надзвичайно
важливим завданням, оскільки в ході проти%
стояння реформаційних і консервативних сил
послідовно скорочується вибір варіантів суспіль%
ного розвитку та виникає нова загроза переходу
від більш%менш вираженого курсу демократично%
го розвитку до авторитаризму, який не залишає
будь%яких надій на утвердження прав та свобод
громадян і народів» [2].

Етнополітичний конфлікт — форма соціаль�

но�політичного конфлікту, яка має свої специ�

фічні особливості.
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По�перше, переважна більшість етнічних

конфліктів мають політичну складову, тобто

більшою чи меншою мірою вони є етнополітич�

ними. Слід розрізняти горизонтальні етнополі%
тичні конфлікти — конфлікти між етнічними

групами (наприклад, конфлікт у Ферганській

долині між узбеками і турками�месхетинцями

або конфлікт між кримськими татарами та реш�

тою населення Криму), і вертикальні — кон�

флікти між етнічною групою та державою

(наприклад, чеченський, карабахський, косов�

ський конфлікти). Ці відмінності досить умов�

ні, оскільки і в горизонтальні конфлікти рано

чи пізно втручається держава або як посеред�

ник�миротворець, або як суб’єкт конфлікту.

По�друге, важливо враховувати, що в одних

випадках етнічність може бути лише «камуфля�

жем» політичної боротьби. В інших же випадках

мова може йти про «зворотний камуфляж»,

коли за політичними гаслами і декларованими

цілями приховується гострий етнічний кон�

флікт. Наприклад, декларована керівництвом

Республіки Молдова боротьба проти «прокому�

ністичного бастіону» в Придністров’ї прихову�

вала гостру проблему статусу російського та

українського населення цієї частини республі�

ки, до того ж проходило все це на тлі активного

обговорення гіпотетичної можливості приєд�

нання Молдови до Румунії в першій половині

90�х рр. минулого століття.

По�третє, етнополітичні конфлікти пере�

важно мають статусну природу: предметом

таких конфліктів найчастіше буває політичний

статус етнічної групи, тому однією з найважли�

віших причин розгортання конфлікту стає

зміна взаємодії етнічних груп або середовища

цієї взаємодії, при якій економічний або полі�

тичний статус однієї з них сприйматиметься її

членами як неприйнятний. Крім того, причи�

ною конфлікту може бути не тільки боротьба за

підвищення статусу або боротьба проти

дискримінації, але також побоювання втратити

наявний статус.

По�четверте, етнополітичні конфлікти — не

тільки і не стільки конфлікти інтересів, скільки

конфлікти ідентичностей, оскільки участь у кон�

флікті переважно на основі групових мотивів

обов’язково передбачає ототожнення людини

з групою, що бере участь у конфлікті, її етнічну

ідентифікацію. Як відзначає американський

політолог Т. Гурр: «боротьба в етнополітичних кон%
фліктах розгортається не просто навколо мате%
ріальних або владних проблем, а заради захисту
культури групи, її статусу та ідентичності» [3].

Це породжує феномен «конкуруючих куль�

турних традицій», найчастіше — протиборство

національних або етнічних традицій у рамках

багатонаціонального соціуму; боротьбу за «істо�

ричну спадщину», або конфлікти між традиція�

ми представників різних соціальних груп. Мож�

ливе гостре суперництво і релігійних, і етнічних

традицій в мультиконфесійному або мультиет�

нічному суспільстві, протистояння регіональ�

них традицій і т. д.

По�п’яте, політичний конфлікт у процесі

його розгортання може набути етнічної підста�

ви. Так, конфлікти політичних еліт різного рів�

ня, наприклад, державного і регіонального, мо�

жуть виникнути як ресурсні.

По�шосте, внаслідок надмірної емоційної

складової етнічної ідентичності етнополітичні

конфлікти відрізняються високим рівнем ірра�

ціональності, що виражається у значному по�

тенціалі агресивності, ненависті та ворожості

сторін конфлікту і вибору стратегії взаємодії,

що далеко виходять за рамки раціонального

усвідомлення інтересів.

По�сьоме, специфічною характеристикою

динаміки етнополітичного конфлікту, пов’яза�

ною з його ірраціональністю, є значний потен�

ціал ескалації конфлікту і, як правило, швидка

його ескалація.

По�восьме, для етнополітичних конфліктів

характерне повне домінування деструктивного

потенціалу над його конструктивною складовою,

оскільки сторони конфлікту, як правило, існують

у різних системах «ціннісних координат».

По�дев’яте, практично у всіх випадках етно�

політичні конфлікти багатофакторні, мають

декілька об’єктів конфлікту і проблемних зон,

наприклад, територіальна суперечка, проблеми

політичного або соціально�економічного стату�

су етнічної групи та етноконфесійні суперечно�

сті. Навіть такий соціальний ресурс, як освіта,

містить у собі і матеріальну, і нематеріальну

символічну складову. З одного боку, доступ до

освіти безпосередньо пов’язаний з можливістю

підвищення соціального статусу членів групи.

З іншого боку, сам факт наявності національних

шкіл та університетів важливий для етнічної

спільноти в символічному плані. Свій універси�

тет — предмет гордості групи, важлива складова

її символічного капіталу. Невипадково закриття

університету часто стає приводом для етнополі�

тичного конфлікту або навіть поворотним

пунктом в його ескалації. Так трапилося на

початку 1990�х рр. у Сухумі (Абхазія) і в кінці

того ж десятиліття — в Приштині (Косово).

По�десяте, через названі і неназвані причини

етнополітичні конфлікти важко піддаються

вирішенню, оскільки виникає надзвичайно

складне завдання знайти шляхи задоволення як

нематеріальних інтересів, так і вимог підвищен�

ня статусу, повернення «одвічних» територій,

розширення економічних можливостей, біль�

шого доступу до політичної влади і т. п. Тому
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швидше можна говорити про врегулювання,

«заморожування» або перетворення в менш

деструктивну форму етнополітичних конфлік�

тів, ніж про їхнє вирішення.

Усе сказане дозволяє визначити етнополі�

тичний конфлікт як різновид соціально�полі�

тичного конфлікту.

Загальне поняття «мобілізація» широко ви�

користовується в соціології суспільних рухів

і просто в політичній лексиці. У загальному

сенсі воно означає готовність до дій або самі дії;

у політології сенс терміну «мобілізація» близь�

кий за змістом до поняття «політизування». Це

поняття підкреслює активний, раціонально�

плановий початок руху. К. Дженкінс, узагаль�

нюючи тлумачення цієї категорії, визначає

мобілізацію як процес, за допомогою якого

група отримує і використовує ресурси для дося�

гнення поставлених цілей. Таким чином, це

поняття фіксує динаміку розгортання етнопо�

літичного конфлікту.

У свою чергу, ресурси — це потенціал мобілі�

зації, так звані внутрішні ресурси (засоби, мето�

ди, форми організації, стилі лідерства, ідеології,

які використовуються групою) і зовнішні ресур�

си (соціально�економічні і політичні умови),

що сприяють досягненню поставлених цілей.

Для визначення сукупності внутрішніх і зов�

нішніх ресурсів та чинників, що сприяють або

перешкоджають досягненню цілей руху, амери�

канськими соціологами Ч. Тіллі, С. Терроу та

іншими було запропоновано поняття «Структу�

ра політичних можливостей», яке можна визна�

чити як структуру ресурсів, що обумовлюють

вірогідність виникнення суспільних рухів,

форми їхньої діяльності (конфліктні або кон�

сенсусні) й ефективність.

Унаслідок цього аналіз процесу політичної

мобілізації повинен містити наступні необхідні

складові:

1) виявлення ресурсів, що знаходяться у роз�

порядженні групи до початку процесу мобілізації;

2) аналіз процесу використання цих ресурсів;

3) аналіз можливостей збільшення ресурсів

за рахунок джерел, які знаходяться поза контро�

лем групи.

Можна запропонувати наступне визначення

етнополітичної мобілізації:

Етнополітична мобілізація — це процес, за до%
помогою якого група, що належить до однієї
етнічної категорії (або приписує собі приналеж%
ність до такої), в боротьбі за політичну владу
і лідерство з членами іншої/інших етнічних груп
або державою маніпулює етнічними звичаями,
цінностями, міфами та символами в політичних
цілях, використовуючи їх як головний ресурс зара%
ди отримання загальної ідентичності і политич%
ної/державної організації групи.

Першим компонентом у «структурі політич�

них можливостей» етнополітичної мобілізації

може бути названий процес використання вну�

трішніх ресурсів етнополітичної мобілізації.

У свою чергу, цей процес, як правило, розгорта�

ється поетапно.

Перший етап — конструювання традиції і мо%
білізація «народності». Цей етап етнополітичної

мобілізації передбачає відтворення або рекон�

струювання інтелектуалами, що належать до

етнічної групи, традицій, звичаїв, символів

і особливо мови; їхню популяризацію і розпов�

сюдження в широких масах заради отримання

людиною етнічної/національної ідентичності.

Другий етап — політизування етнічної/націо%
нальної спадщини. На цьому етапі історична

і культурна спадщина етнічної спільноти, навіть

її мова, набувають функції значущого політично�

го ресурсу. Відбувається інституалізація етнічно�

сті, тобто починається процес формування

національного руху, що використовує цей ресурс

у політичній боротьбі. Те, що раніше було тради�

цією, яка підтримувалася етнічною групою, стає

знаряддям культурної та політичної боротьби за

відтворення або отримання національної дер�

жавності. Крім того, пережита історія, яка пере�

дається з покоління в покоління, є лише «сиро�

виною» для конструювання «справжньої» історії

нації, формування «образу давнини», такого

важливого для національної самосвідомості. Уся

колишня історія народу тепер визначається в на�

ціональних категоріях. На цьому етапі в групову

свідомість упроваджується уявлення про збитко�

вість, утисненість, «залишковість» етноутворю�

ючих маркерів, комплекс етнокультурної непов�

ноцінності і/або комплекс «народу�жертви». На

підставі цього відбувається формування та інсти�

туалізація етнополітичних еліт у тих етнічних

спільнот, які їх до цього не мали. В інших же

ситуаціях лідерами створених етнічних рухів

можуть здійснюватися публічні акції для того,

щоб зацікавити в етнічній проблематиці владу

відповідного рівня (наприклад, регіону у складі

держави), змусити визнати її й прийняти як най�

важливіший політичний ресурс. Таким чином,

етнічний чинник стає проблемою для існуючої

влади.

Третій етап — «етнічне очищення». Етнічну

спільність, її культуру на цьому етапі перетво�

рюють на абсолютну, сакральну цінність, яку

необхідно будь�якою ціною зберегти та захи�

стити від спотворюючих впливів «чужих» куль�

тур і груп, тобто вона повинна залишатися будь�

якою ціною «чистою», між нею й іншими

повинна бути проведена чітка непереборна

межа. У цій ситуації притаманна етнонаціона�

лізму ідея загального походження набуває кон�

фронтаційного характеру, абсолютизується та
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закриває більш важливі елементи потенційного

об’єднання з «іншими», пов’язані із загальною

культурою, історією, політичними інститутами,

колективним та індивідуальним самовизначен�

ням. Етноцентризм логічно звертається до

мотиву «етнічної чистоти», що передбачає за�

критість, ворожість до всього «іншого», до при�

душення його проявів як усередині спільноти,

так і поза нею. При цьому і члени етнічної групи

повинні бути захищені від усього, що є «чу�

жим», і робиться це шляхом формування «обра�

зу ворога».

При всьому різноманітті можливих варіацій

ця логіка розвитку мобілізації притаманна перш

за все всім видам етнічного націоналізму, носії

якого й виступають головними агентами етно�

політичної мобілізації. Тому потенціал і резуль�

тати радикальної та вибухонебезпечної ко�

лективної дії, притаманної етнонаціоналізму,

обумовлюються ресурсами, що виникають при

розгортанні цих трьох взаємозв’язаних процесів.

Дуже схожу трифазну схему етнополітичної

мобілізації для опису еволюції національних

рухів Центральної та Південно�Східної Європи

періоду зростання й утвердження в цьому регіо�

ні капіталізму запропонував чеський вчений

М. Грох. Перша з них (фаза «А») характеризува�

лася появою окремих патріотично настроєних

ідеологів, які зверталися до розробки проблем

мови, культури й історії своїх народів. У резуль�

таті поступового зростання національних рухів

намічався перехід до національно�патріотичної

агітації (фаза «В»), коли напрацювання націо�

нальної інтелігенції ставали фактом суспільної

свідомості. В оптимальних випадках ця еволю�

ція завершувалася виникненням масових націо�

нальних рухів, які вели боротьбу за національну

державу (фаза «С»).

Найцікавішою з погляду впливу на етнічний

розвиток М. Грох вважав фазу «В», яка, проте,

не у всіх неповноправних народів змогла перей�

ти у фазу «С» [4]. Запропонована М. Грохом тео�

ретична схема вже стала орієнтиром в історико�

типологічних дослідженнях становлення націй

у Центральній та Східній Європі. Але її, як ми

вважаємо, можна застосовувати і для дослід�

ження процесів «національного будівництва»

на території колишнього СРСР.

С. Олзак та Дж. Нейджл виділяють як чинни�

ки, що впливають на процеси етнополітичної

мобілізації, наступні соціально�економічні змі�

ни в суспільстві:

а) урбанізація соціуму, яка загострює конку�

ренцію між представниками різних етнічних

груп, що переселяються в міста з районів ко�

лишнього компактного проживання;

б) індустріалізація, яка також може загостри�

ти етнічну конкуренцію за робочі місця;

в) економічний розвиток периферійних ра�

йонів або відкриття нових ресурсів економічно�

го зростання на периферії, зайнятій компактни�

ми етнічними популяціями; це, як правило,

створює потенціал для виникнення етнічних

політичних партій і рухів;

г) нарешті, мобілізація має місце в умовах

національно�державного будівництва: ради�

кальна зміна політичного статусу етносу впли�

ває на етнічну свідомість і робить надзвичайно

вірогідним масовий етнополітичний рух [5].

Російський дослідник З. Сикевич доповнює

цей перелік так званими складовими «етнічного

ризику», який визначає як «...ймовірність нега�

тивного впливу етнічного чинника на стійкість

соціальної системи». До цих складових відносять:

1. Етнічний склад території, співвідношення

частки титульного населення держави або ет�

нічної більшості регіону і частки національних

меншин.

2. Наявність етнотериторіальних претензій,

особливо у разі їх використання як інструменту

державної політики.

3. Законодавче порушення прав людини за

етнічною ознакою або непрямими показниками

приналежності до національних меншин (знан�

ня державної мови, ценз осілості та ін.).

4. Прагнення національної меншини, що

проживає анклавно, до національно�державно�

го самовизначення, особливо якщо цей анклав

безпосередньо межує з територією основного

проживання етносу.

5. Етнокультурні і конфесійні відмінності

сусідніх етнічних спільнот.

6. Курс на побудову національної держави

в умовах поліетнічного суспільства [6].

Проте навіть наявність цих чинників робить

етнополітичну мобілізацію й ескалацію кон�

фліктів практично неминучою.

Як видно з цього списку «зовнішніх ресур�

сів», майже всі вони виникають як результат або

наслідок модернізації соціуму, а сьогодні вони

посилюються процесами економічної і культур�

ної глобалізації. Існує стійка кореляція між під�

йомом націоналізму і перехідним станом су�

спільства, оскільки націоналізм намагається

компенсувати витрати «процесу звільнення»,

породжені модернізацією.

По�перше, процеси модернізації, етнополі�

тичної мобілізації і формування націй тісно

пов’язані між собою. По�друге, кінцевою, але

не завжди досяжною метою етнополітичної мо�

білізації є «нація�держава». По�третє, для етніч�

них спільнот, що претендують на здійснення

цієї мети, характерний тип «наступальної мобі�

лізації», а для імперських народів — тип «охо�

ронної мобілізації». По�четверте, політична

практика свідчить, що поєднання соціальних
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і національних, релігійних та етнічних вимог

було в цілому ефективнішим засобом етнополі�

тичної мобілізації мас, ніж чисто націоналістич�

ні гасла. По�п’яте, навіть у разі масової етнічної

мобілізації виступ «усього народу» проти чогось

або за щось є лише одним з найпоширеніших

політичних міфів. Часто має місце або примус

з боку політичної еліти або держави до загаль�

ного виступу, або поспішне до нього приєднан�

ня на етапі близької перемоги, що обіцяє вже не

загибель, а певні дивіденди. Згідно з М. Олсо�

ном, раціональний індивід, який переслідує

власний інтерес і входить у велику соціальну

групу, не буде добровільно жертвувати власни�

ми ресурсами (час, гроші, інформація та ін.)

заради досягнення цілей спільноти, не маючи

будь�яких додаткових стимулів. По�перше, він

знає, що його зусилля не матимуть помітного

впливу на досягнення цілі; по�друге, він у будь�

якому разі розділить вигоду, одержану іншими,

будучи членом цієї групи [7].

По�шосте, різні варіанти етнополітичної

мобілізації і конфліктів можна спостерігати

і сьогодні в нових незалежних державах, що

виникли на території колишнього СРСР. Як від�

значає В. А. Тишков, «усі країни (пострадянсь�

кого простору) продовжують будувати націо�

нальну державу від імені «титульних» етнічних

спільнот і тримати решту населення в статусі не

членів нації або навіть не громадян цих держав.

Ця політика етнічного виключення, навіть якщо

вона офіційно в деяких країнах називається

«політикою інтеграції» (а фактично асиміляція

або невизнання особливого групового статусу),

стала основним внутрішнім викликом існуючих

нових громадянсько�політичних співтовариств.

Вона перешкоджає вирішенню насильницьких

конфліктів, що раніше виникли, хоча у таких

конфліктів накопичилася своя логіка важких

суперечностей і антагонізмів, оскільки це пов’я�

зано із загибеллю людей, руйнуваннями та виг�

нанням населення з місць свого проживання.

Жодна з нових держав колишнього СРСР не

змогла поки що отримати перевагу над силами

радикального етнічного націоналізму, протиста�

вивши йому формули суспільного устрою, які

забезпечували б громадянську рівність незалеж�

но від етнічної приналежності, а культурно від�

мінним спільнотам давали б гарантії збереження

їх культури та справедливої участі у всіх сферах

суспільного життя. Жодна з держав не перегля�

нула поспіхом прийняті на початку 1990�х рр.

основні закони й інші положення на користь

визнання хоча б офіційної двомовності, і ро�

сійська мова залишається «покараною мовою»,

хоча нею продовжують говорити вдома і на

роботі не тільки більшість політичних лідерів

нових країн, але й значні маси населення» [8].

Етнічний чинник, ставши одного разу впливо�

вим політичним чинником, відрізняється вели�

кою стабільністю і відтворюваністю, оскільки

закріплюється у владно�політичних позиціях,

відображається в історичній пам’яті народу, пере�

дається з покоління в покоління. Деполітизуван�

ня етносу і міжетнічних відносин відбувається

дуже повільно, навіть якщо його намагаються

прискорити, не випадково багато етнополітич�

них конфліктів набувають затяжного характеру.

Процеси етнополітичної мобілізації є зво�

ротніми, тобто разом з мобілізацією можлива

й етнополітична демобілізація. У цьому разі ви�

няткову роль відіграють:

— фактор часу: короткочасне домінування

етнополітичних установок у масових орієнта�

ціях і уявленнях людей, як правило, в період за�

гострення міжгрупових відносин;

— суб’єктивний фактор: готовність політич�

них еліт до компромісу, маргіналізація «етніч�

них підприємців», своєчасність і зміст ухвале�

них політичних рішень із розв’язання кризи, що

виникла, їхнє реальне виконання і т. п.

Виділяють п’ять основних способів врегулю�

вання етнополітичних конфліктів:

консоціація — тобто інкорпорація етнічних

груп і перш за все їхніх еліт в політичну та адмі�

ністративну структуру держави;

синкретизм — культурне представництво

етнічної різноманітності (надання права на

«національно�культурну автономію») при фак�

тичному деполітизуванні етнічності;

федералізація — децентралізація і розподіл

влади по вертикалі, що передбачає передачу

частини владних повноважень регіональним

(тобто територіальним), а фактично етнічним

спільнотам;

перехід від визначення громадянства «по крові»
до визначення його «по ґрунту», що передбачає

отримання громадянства будь�якою людиною,

що народилася на території цієї національної

держави;

символічна політика — пошук спільних істо�

ричних символів, героїв, лояльностей, вилучення

з публічних понять, які набули стійкого нега�

тивного змісту («особи кавказької національно�

сті») і заміна їх нейтрально забарвленими.

Проте для того, щоб досягти успіху у врегу�

люванні етнополітичних конфліктів, необхідна

ціла низка сприятливих передумов. Етнічність

повинна бути максимально деполітизована,

підпорядкована пріоритету прав людини і сво�

боди особи. Націоналізм повинен не переходити

в етнонаціоналізм, а базуватися на загальногро�

мадянській солідарності і патріотизмі. У системі

політичних відносин етнічний фактор не пови�

нен відігравати великої ролі та в ідеалі взагалі

повинен бути виключений з політичної сфери
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як самостійний і самоцінний фактор при

обов’язковому зростанні його ролі в культурі.

Слід пам’ятати, що недопущення відкритих

етнополітичних конфліктів, превентивні заходи

з їхнього врегулювання — набагато ефективні�

ша стратегія, ніж спроби (найчастіше безуспіш�

ні) сформувати конструктивну взаємодію сто�

рін у рамках вже відкритої, маніфестної фази

етнополітичного конфлікту.

Проте для більшості мультіетнічних країн

світу практична реалізація цих принципів і зав�

дань — справа більш�менш віддаленого майбут�

нього. Поза сумнівом, консолідовані демократії

мають відносно більший успіх у запобіганні та

врегулюванні етнополітичних конфліктів, про�

те навіть вони не мають імунітету проти етніч�

ного насилля, і політика ідентичностей не зав�

жди легко нівелюється і в плюралістичних

демократичних суспільствах.

В статье рассматривается этнополитиче%
ская мобилизация как фактор зарождения и раз%
вития этнополитических конфликтов. Раскры%
вается сущность этнополитических конфликтов
и даются общие понятия мобилизации и этнопо%
литической мобилизации. В статье также иссле%
дуется трехфазная схема этнополитической
мобилизации, предложенная чешским ученым М.
Грохом. Кроме того, анализируются факторы,
влияющие на процессы этнополитической мобили%
зации, и особенности урегулирования этнополи%
тических конфликтов.

Ключевые слова: этнополитический кон�

фликт, этнополитическая мобилизация, консо�

циация, синкретизм, символическая политика. 

In the given article the ethno%political mobilization as
the factor of ethno%political conflicts’ origin and develop%
ment is сonsidered. The essence of the ethno%political
conflicts is set out, and the general notions of mobilization
and ethno%political mobilization are given. In the article
the three%phase ethno%political mobilization scheme,
proposed by the Czech scholar M. Grokh, is also investi%
gated. Furthermore, the factors of influence on the ethno%
political mobilization processes, as well as peculiarities of
the ethno%political conflicts regulation are analyzed.

Key words: ethno�political conflict, ethno�politi�

cal mobilization, consociation, syncretizm, symbo�

lic policy.
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Стаття присвячена ментальним очікуванням
та їх ролі у виникненні криз. Аналізуються різні
теоретичні підходи до цього явища, розглядаєть%
ся ретроспектива взаємовідношень очікувань та
кризових процесів.

Ключові слова: криза, ментальні очікування.

Кризова тема перетворилася на медійного

монстра, що окупував практично всі шпальти га�

зет, оселився серед рейтингових статей в Інтер�

неті та заполонив собою ефір. І це не дивно,

адже безробіття, невиплати зарплат, пенсій,

інфляція, руйнація банківської системи на тлі

безпорадності влади загострюють болісний ін�

терес до цієї тематики.

Основними причинами виникнення кризо�

вого стану в Україні називають протистояння

між гілками влади, постійні вибори, нескінчен�

ні розпуски та блокування парламенту, особисті

розборки між депутатами, найвищими посадов�

цями — прем’єром та президентом. До не менш

популярних пояснень належать фактори впливу

світової фінансової кризи, а також негаразди

внутрішньоекономічного простору — відсут�

ність стимулів модернізації енерговитратного та

застарілого виробництва, звичка населення

жити у борг за рахунок незароблених коштів.

Проте останнім часом ЗМІ почали акцентувати

увагу на такому факторі, як радикалізація

настроїв суспільства, в чому багатьма політика�

ми вбачається коло майбутніх проблем [3].

В цих умовах цілком логічним та слушним

виглядає питання про ментальні очікування як

підґрунтя та каталізатор кризового процесу.

Перш ніж приступити до розв’язання питання

про вплив очікувань на розвиток політичних

криз, необхідно зауважити, що для науки дослі�

дження кризових станів є перспективним

напрямком. Перебування суспільства у такому

стані сприяє збільшенню дослідницьких мож�

ливостей через те, що в такі моменти оголюють�

ся певні механізми та зв’язки, які, зазвичай,

є прихованими. Говорячи образно, кожна криза

є таким станом або точкою в розвитку системи,

коли вивчення минулого дозволяє найбільш

точно спрогнозувати майбутнє.

Отже, дослідження кризового процесу сприяє

передбаченню тенденцій, які будуть визначати

подальший розвиток. З іншого боку, досліджен�

ня кризових станів дозволяє виокремити на�

прямки зрушень суспільно�політичного життя.

На нашу думку, при дослідженні кризових

станів необхідно зважати на те, що вони вбира�

ють у себе протилежні тенденції. Так, з одного

боку, криза буде провокувати зміни, а з іншого —

криза завжди буде мати тенденції, пов’язані

з адаптацією до цих змін. Таким чином, кризо�

вість не є чимось винятковим, навпаки, вона

є природним засобом корегування процесу роз�

витку. Ментальні очікування ж дозволяють виз�

начити природу та якісні особливості не тільки

динаміки кризи, а й подальшого якісного пере�

творення політичної системи взагалі.

Перш ніж перейти до аналізу конкретних

історичних подій, які б дозволили наочно пока�

зати, яким чином очікування здатні впливати на

кризові процеси, визначимо системні складові

цього явища. Криза завжди сигналізує про те,

що у політичній системі є збій. Іншими слова�

ми, криза є станом, коли правила та норми

існуючої системи починають конфліктувати з по�

літичними, економічними та особистими інте�

ресами суб’єктів політики.

У цьому контексті ментальні очікування

можна представити у вигляді певних рамок,

меж, які дозволяють уявити, на чому саме буде

зосереджено увагу соціуму при пошуку виходу із

цього нестабільного стану.

Отже, саме увага до кризових очікувань дозво�

ляє спрогнозувати варіації можливої поведінки

всіх політичних суб’єктів. Такі міркування змушу�

ють більш прискіпливо розглянути очікування,

які супроводжують кризові стани, та спробувати

визначити залежність кризової динаміки від цьо�

го явища. Зрозуміло, що відновлення кризового

процесу може означати тільки одне — протиріччя

суспільно�політичного розвитку, що спричинили

такий стан, не були подоланими і відтворили

ситуацію на новому рівні розвитку, в результаті

спровокувавши нову хвилю очікувань.

У сучасній політичній літературі тема кризо�

вих ментальних очікувань, незважаючи на інте�

рес та увагу, ще не отримала достатнього висвіт�

лення. Взагалі, можна виокремити два загальні

підходи до визначення ролі очікувань у форму�

ванні криз. Так, у роботі Д. Травіна та О. Марга�

нія «Європейська цивілізація» аналіз різних

модернізаційних стратегій європейських країн

містить вказівку на впливовість емоційних очі�
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кувань. Так, наприклад, успішна в цілому мо�

дернізація в Польщі 90�х рр. була безпосередньо

пов’язана з настроями населення [4, с. 298]. До

протилежного табору можна віднести погляди

Л. Бальцеровича. Пікантність ситуації полягає

в тому, що «батько» цього самого успішного лі�

бералізаційного проекту скептично ставиться

до посилань на «якісь надзвичайні психокуль�

турні риси» і вважає їх «виявом своєрідної інте�

лектуальної легковажності» [1, с. 222]. 

Проте приклад Польщі 90�х рр. є показовим

для розуміння ролі очікувань у формуванні

політичних криз. Відомо, що польська ситуація

в січні 1990 року була не менш важкою порівня�

но із січневим шоком 1992 року в Росії. При

цьому польська шокотерапія не витримує нія�

кого порівняння з тим світоглядним зламом, що

супроводжував радянську перебудову. І в по�

дальшому ситуація складалася абсолютно по�

різному. Так, Польща за рік зуміла перетворитися

на країну з ринковими правилами гри, а постра�

дянський простір демонструє розтягування

цього процесу не на роки, а на десятиріччя.

Закидання у бік аграріїв радянського сектору

виглядає не досить переконливо через те, що

аграрний сектор польської економіки також був

відсталим і нединамічним. Є всі підстави вважа�

ти, що різний шлях подолання кризових явищ

залежав від ставлення членів суспільства до

процесів трансформації. Російській розгубле�

ності від змін поляки протиставили ставлення

до проблем як до таких, які обов’язково потріб�

но подолати, і чим швидше, тим краще. Досить

красномовним є таке свідчення: «Свобода тор�

гівлі дозволила у 1990 р. селянам приїжджати до

міст прямо на своїх тракторах, паркуватися біля

магазинів, що намагалися завищити ціни, і всту�

пати з ними в гостру конкуренцію, що додавало

радощів покупцям» [4, с. 399]. 

На думку Д. Травіна та О. Марганія, таке по�

зитивне ставлення до труднощів можна поясни�

ти певними ментальними зрушеннями, що ста�

лися в Польщі в першій половині 80�х рр. Справа

в тому, що для Польщі ще в 70�х рр. реальністю

стало «поступове зникнення ідеології як факто�

ра, що підтримує режим» [4, с. 335]. Руйнація

ідеологічних засад пояснювалася певною вну�

трішньою політикою, що заохочувала купівельну

спроможність населення за рахунок швидко

зростаючого боргу. Ситуація вийшла з�під кон�

тролю, зросла інфляція, а на політичну арену

вийшла організація профспілкового руху «Солі�

дарність». Важливим є і те, що опозиційність

цього руху спочатку відкрито не загрожувала

існуванню політичного режиму. Всі вимоги зво�

дилися до модифікації виробництва та допуску

до влади впливових суспільних сил.

Неспроможність влади подолати кризові

явища призвела до того, що в грудні 1981 року

в Польщі було введено військовий стан. Це

фактично означало, що надії на те, що система

підлягає реформуванню, були зруйновані. Для

поляків ця подія стала справжнім культурним

зламом. 

Зміна настроїв була кардинальною: якщо

наприкінці 70�х рр. поляки вважали, що пога�

ний стан справ у державі є наслідком поширен�

ня людських пороків — лінощів, пияцтва, мар�

нотратства, а не вадами системи, то з першої

половини 80�х рр. почало визрівати інше розу�

міння власних проблем. Готовність країни до

радикальних перетворень означала, що пра�

гнення вирвати у влади певний кусень суспіль�

ного пирога було замінено на готовність до змін

суспільного ладу. І подолати той шлях, яким би

вкрай важким він не був. 

Наведений приклад дає можливість дещо

уточнити наголоси в дослідженні кризових очі�

кувань. На нашу думку, кризові очікування як

предмет дослідження вказують на необхідність

виокремити не тільки суб’єкт очікувань (особи�

стість, групу, прошарок), а й врахувати те, який

вид мають очікування, які шляхи виходу з кризи

вбирають у себе очікування, а також наскільки

вірогідними виглядають сценарії очікувань.

Актуальним є і врахування фактору повторення,

оскільки на існуючі очікування впливає досвід

суспільства з подолання подібних ситуацій у ми�

нулому. 

Наше прагнення зрозуміти роль очікувань

у формуванні криз визначає необхідність звер�

нення до міжвоєнного періоду в розвитку Ні�

меччини. Нагадаємо, що Німеччина після пер�

шої світової війни опинилася у скрутному

становищі. Недостатньо констатувати, що вихід

з війни супроводжувався революцією, а еконо�

міка була поставлена у безвихідну ситуацію

зобов’язаннями виплачувати країнам�перемож�

цям фантастичних репарацій. Потрібно заува�

жити, що Німеччина, перемігши у війні з Росі�

єю, була визнана Антантою переможеною

країною. Територіальні втрати тільки поглиблю�

вали почуття гострої несправедливості та невдо�

волення існуючою ситуацією. 1923 рік став чор�

ним через руйнацію кредитно�грошової та

фінансової систем. Темпи грошової емісії через

поширення катастрофічної інфляції характери�

зувалися дванадцятьма нулями! Як часто буває,

економічні негаразди (особливо 1929 рік) тільки

загострили політичні проблеми. Постійні зміни

урядів не могли не спричинити поширення роз�

чарування в демократичних процедурах. 

Така ситуація відтворила досить суперечливу

систему ментальних очікувань. Розчарування

від політики, втома від інфляції поєднувалися

з прагненням до дії, спрямованої на відновлен�

ня справедливості. А. Шпеер, спільник А. Гітле�

ра, описує почуття цього періоду як такі, що
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вбирали в себе поєднання відчуття того, що світ

втратив рівновагу, з чітким розумінням, що

настав час простих рішень [5, с. 43]. Очікування

моральної компенсації за приниження цілого

народу, прагнення реалізувати історичну спра�

ведливість сприяло пошуку винних у кризовій

ситуації. У повоєнній Німеччині в умовах полі�

тичної нестабільності, панування насилля та

інфляції такі швидко знайшлися. Євреї, що

тільки з початку ХХ сторіччя отримали можли�

вість досягти політичного та суспільного стано�

вища, євреї, що увійшли в більшовистське ке�

рівництво, та євреї�біженці — всім випала роль

винних в усіх цих негараздах.

Наскільки був закономірним прихід фаши�

стів до влади? Розглядаючи вплив очікувань на

формування кризових явищ, хотілося б наголо�

сити, що хоч і можна прослідкувати чіткий зв’я�

зок між настроями та політичним вибором,

однак не все так просто. На перший погляд

фашизм став цікавим тільки після 1929 року, і ця

цікавість безпосередньо залежала від стану еко�

номіки. В роки гострої кризи 1929–1930 рр.

потреба у збереженні єдності була настільки

сильною, що ідея авторитарно�тоталітарної

держави досить швидко знайшла широку під�

тримку етносу. Цю тенденцію демонструють

і вибори 1932 року. Так, улітку націонал�соціа�

лісти отримали 37,4 % голосів і сформували

найбільшу фракцію в парламенті. А вже восени

того ж року в ситуації покращення економіки

мали лише 32 відсотки. 

Відомий австрійський соціолог В. Райх, су�

часник цього драматичного періоду, зауважував,

що сама така ситуація була непростою і визна�

чалася не скільки станом економіки, скільки

особливостями німецького соціуму. На думку

В. Райха, цьому сприяла структура німецького

народу. На початку ХХ сторіччя німецьке сус�

пільство складалося з правлячого середнього

прошарку — підприємців, чиновників, високо�

посадовців державної служби, та дрібного

середнього класу, переважно торговців, ферме�

рів, клерків тощо. Після війни вищий середній

клас виявився зруйнованим, а нижчий — фак�

тично об’єднаним із пролетаріатом. Все це

призвело до несподіваних трансформацій, які

завадили німецькому суспільству об’єднатися

і перетворитися на самостійну політичну силу.

Так, різні групи дрібної буржуазії були зму�

шені створювати об’єднання. Проте водночас

економічна конкуренція між невеликими під�

приємствами перешкоджала створенню такого

почуття солідарності, як у робочих. Соціальний

стан заважав дрібному буржуа примкнути як до

власного класу, так і до промислових робітни�

ків. Якщо до власного класу він не міг приєдна�

тися через конкуренцію, то до промислових

робітників — через страх пролетаризації.

Для класу дрібних чиновників та службовців

були притаманні залежність від державної влади

та конкурентне ставлення до колег; своєрідне

проміжне становище між органом керування та

основною частиною представників ручної праці,

що не могло не заважати розвитку почуття солі�

дарності. Соціальна свідомість чиновника підмі�

нювалася ставленням до уряду та нації та втілю�

валася в повній ідентифікації з державною

владою, а службовця приватної фірми — в іден�

тифікації з компанією. Тобто, з одного боку,

дрібний чиновник є представником влади для

підлеглих, з іншого — залежним від влади. В цьо�

му і полягала таємниця того, що службовець став

провідною верствою, що підтримувала фашист�

ську державу. Держава підмінила собою солідар�

ність з подібними собі і зробила чиновника

таким само покірним, як і робітника [2, с. 95]. 

Як не дивно, але очікування сильної влади

генерувало і німецьке село, яке зберігало тради�

ційну сім’ю з авторитарним стилем виховання.

Водночас фашизм цілком задовольняв і очіку�

вання пролетарів, граючи на їх прагненнях

збільшити робочі місця за рахунок вирішення

проблем біженців, повернення багатих на родо�

вища анексованих територій. 

Тільки націонал�соціалістичній партії вдало�

ся використати очікування цілого приниженого

народу щодо відновлення історичної справед�

ливості, що і втілилося в парадоксальній здат�

ності фашистської організації примірювати

різні класові інтереси.

Не менш цікавим для розуміння природи очі�

кувань є німецький феномен переносу фокусу

з власного життя на «фюрера». В. Райх пов’язує

це з реакцією на слабку владу, не здатну не тільки

вирішити проблеми індивідів, а й просто захи�

стити їх. Хаос політично�економічного життя

лише прискорює поширення очікувань сильної

авторитарної влади. «Чим більш безпорадним

стає «масовий індивід» (завдячуючи власному

вихованню), тим більш чітко виступає його іден�

тифікація з фюрером і тим глибшою стає дитяча

потреба у захисті — в цьому почутті криється

єдність з фюрером» [2, с. 117]. Тут виділяються

дві особливості: емоційний зв’язок із фюрером та

непорушність віри у непогрішимість керівників. 

Ця думка збігається із зауваженням К. Юнга,

який зазначав, що фашистський рух є за ха�

рактером проявом компенсаторної сили, що

ламає індивідуальну мораль та інтелектуальний

самоконтроль і заполоняє собою свідомий світ

[6, с. 268]. Перші симптоми — тоталітаризм дер�

жави, втрата цінності та важливості індивіда. Ця

особлива надія на владу, державу, націю є одно�

значним свідченням регресії суспільно�полі�

тичної свідомості.

Отже, очікування є пошуком орієнтирів, які

б дозволили компенсувати драматичний збіг
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військової поразки та політичного приниження,

економічного падіння, культурного нігілізму,

загального хаосу. Принциповим для їх вини�

кнення є прагнення виправити ситуацію будь�

яким чином та готовність суспільної свідомості

справді прийняти будь�який порядок.

Намагаючись окреслити орієнтири для розу�

міння природи очікувань, потрібно враховувати

й ірраціональний бік цього явища. Фашизм

увібрав у себе метафізичне мислення, неорто�

доксальні погляди, моральні ідеали і віру в бо�

жественне призначення фюрера. Ці основні

особливості пов’язані з більш глибоким про�

шарком, для якого характерне існування міцно�

го авторитарного зв’язку з ідеалом фюрера та

нації. Для націонал�соціалістичних мас віра

у »расу володарів» стала основним мобілізуючим

чинником подолання кризового стану. Більше

того, очікування сильної авторитарної влади

дозволяло зняти відповідальність з окремої лю�

дини та суспільства за використання нецивілі�

зованих засобів виживання і врешті�решт по�

легшити цей процес. Саме віра у фюрера як

окрему людину, якій вдалося попри всі негараз�

ди подолати життєві перешкоди та посісти ви�

значне місце в політичній системі, затьмарюва�

ло сприйняття реальності пересічним німцем та

надавало віри в подолання кризового стану. 

Таким чином, розглядаючи кризові очікуван�

ня, необхідно враховувати також ірраціональне,

як одну з найважливіших складових. Міфи, сте�

реотипи, забобони, притаманні тій або іншій

культурі, не тільки забарвлять обрії майбутньо�

го, а й створять відповідний емоційних фон.

Окреслюючи загальні обрії очікувань у форму�

ванні кризових явищ, можна помітити їх подвій�

ну природу. Так, з одного боку, ментальні очіку�

вання є набором можливих варіантів виходу

з кризи, з іншого — залежать від дій влади та вод�

ночас визначаються ними. Тобто очікування

можна уявити як певні інформаційні структури,

які створюють підстави для оцінки дій влади, а на

наступному етапі, при прийнятті та втіленні рі�

шень, уточнюють та коригують нові очікування.

Як уже зазначалося, сучасний кризовий період

в Україні привертає особливу увагу до фактора

радикалізації очікувань населення. Всі наведені

приклади та теоретичні міркування підводять до

припущення, що радикалізація очікувань може

свідчити про те, що дії існуючих інститутів полі�

тичної системи не відповідають уявленням сус�

пільства про необхідні заходи. Це означає, що

суспільство, не отримуючи вирішення проблем,

поступово трансформує розчарування у готов�

ність до радикальних дій та приходить до випра�

вдання деструктивної поведінки. У найбільш не�

гативному сценарії це фактично означає, що

політичні інститути не можуть погасити кризові

явища, тобто вони неефективні і не користують�

ся довірою суспільства. Отже, непередбачуваність

кризових ситуацій не тільки веде до невідповід�

ності очікуванням, а й запускає процес делегі�

тимації влади, що також не може сприяти ефек�

тивності політичної системи взагалі.

В українському варіанті запобіжником запу�

ску негативних процесів мала б виступити опо�

зиція і через критику існуючої влади та дій уряду

послугувати каналом для виходу незадоволення

суспільством, владою. В умовах, коли опозиція

функціонально зосереджена на власному вижи�

ванні, очікування соціуму не можуть не еволю�

ціонувати у бік готовності до силових акцій та

непокори.

Висновки, які можемо зробити з викладеного,

є такими: підтримання стійкості політичної

системи потребує відповідності очікуванням

ефективних дій влади по виходу з кризової ситуа�

ції. В кризових умовах, коли особливої ваги

набуває фактор відповідності ментальних очіку�

вань діям влади, необхідно максимально зберіга�

ти довіру між соціумом та владою. У випадку,

коли очікування не знаходять свого втілення

в політичному житті, відбувається радикалізація

суспільних поглядів на владу і, як наслідок, від�

бувається поглиблення кризового стану. 

Статья посвящена ментальным ожиданиям и
их роли в возникновении кризисов. Анализируются
различные теоретические подходы к этому явле%
нию, рассматривается ретроспектива взаимо%
отношений ожиданий и кризисных процессов.

Ключевые слова: кризис, ментальные ожи�

дания.

This article is dedicated to mental waitings and
their role in the development of crisis. Different
methods of approach to this phenomenon are analyzed
and historical retrospection of mental waitings and cri%
sis processes are considered in this article.

Key words: crisis, mental waitings.
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В статті аналізуються економічні та полі%
тичні обставини, основні риси і соціально%полі%
тичні наслідки перших масових акцій українських
гірників в умовах комуністичного режиму в остан%
ні роки існування Радянського Союзу та їх значен%
ня для розвалу тоталітарної системи.

Ключові слова: соціально�економічна криза,

страйк, страйкові комітети, соціологічне опиту�

вання.

У середині 80�х рр. ХХ століття стало цілком

очевидним, що СРСР — у кризовому стані, тому

необхідно було якомога швидше здійснити

докорінні зміни в економіці, політиці, соціаль�

ному і політичному житті величезної імперії.

Перебудова, якою жила держава з 1985р. до

1990 р.вичерпала себе як «революція зверху»

і була перехоплена демократичним рухом. Зав�

дяки гласності люди долали стереотипи й догми

старого мислення, отримували змогу реально

оцінювати ситуацію, користуючись об’єктив�

ною інформацією, робити власні висновки.

Суспільство стрімко політизувалося.

Перші постперебудовні роки (1989–1993 рр.)

стали піком участі населення у різних формах

масових виступів. Новим явищем суспільного

життя в Україні стали страйки шахтарів, що роз�

почалися влітку 1989 року і свідчили про відро�

дження робітничого руху (уперше за багато

десятиріч).

Факт страйкового руху — явище виняткове

в системі тоталітарного режиму. Соціалістична

держава, в теорії, будувалась робочим класом на

благо трудящих. Виступи робітників наприкінці

80�х років ХХ століття проти власної диктатури

були винятковим явищем. Це стало важливим

фактором соціально�політичного життя держа�

ви, тим тараном, який був задіяний для розхиту�

вання економічних основ Радянського Союзу та

краху його політичної системи.

Тема масових шахтарських страйків дуже

актуальна, тому що рух робітників був розпов�

сюджений у всьому СРСР, але тільки в Україні,

в Донбасі йому були притаманні особливі від�

мінні риси.

Історіографія проблеми страйкового руху

робітників Донбасу невелика. Аналіз методоло�

гічних та теоретичних робіт по історії розвитку

робітничого руху в Україні свідчить про те, що

концептуальна єдність у підходах до цілісного

процесу еволюції шахтарського страйкового руху

ще не досягнута. Тому існує необхідність з’єд�

нання досліджень загальних історичних процесів

з процесами робітничого руху з метою відобра�

ження його як складного динамічного механізму,

який здатний вплинути на розвиток системи

в рамках однієї чи декількох держав, які зіткну�

лись в економічному та політичному плані.

Особливу увагу дослідники приділяють лип�

невому страйку1989 року, який поклав початок

активній участі гірників у політичній боротьбі,

що розгорнулась на той час.

В Україні цьому страйку присвятили свої

роботи соціологи, політологи, історики, публі�

цисти О. Воловодова, Є. Волобуєва, А. Кацва,

О. Наводкін, В. Кучеров, В. Андріянов, В. Пєу�

нов, І. Бешкекіна, О. Ковальова, А. Русначен�

ко, І. Тодоров, В. Бурносов, З. Лихолобова, В. До�

кашенко, В. Баран, В. Даниленко, А. Бойко та

інші.

Першими в Україні застрайкували 15 липня

1989 року гірники шахти «Ясинуватська�Глибока»

в Макіївці [2]. Представники цього колективу

виїхали на більшість шахт Донбасу з проханням

підтримати їхню акцію. 193 шахти припинили

роботу [4]. Влада на місцях і шахтні партійні ко�

мітети розгубились.

Які ж причини змусили вуглярів піти на та�

кий крок? Звернемось, перш за все, до матеріа�

лів соціологічного опитування 216�ти страйкарів

у липні 1989 р. працівників, зайнятих на 17 шах�

тах об’єднання «Донецьквугілля». Інтерв’ю бра�

ли співробітники Інституту економіки проми�

словості АН УРСР під час страйку.

За стажем роботи у вугільній промисловості

респонденти розподілились наступним чином:

1–3 роки — 5%, 4–5 років — 10%, 6–10 років —

44%, 11–15 років — 20%, 16–20 років — 12%,

більше 20 років — 9%; за віком: 20–24 роки — 3%,

25–29 років — 27%, 30–34 роки — 28%, 35–39 ро�

ків — 19%, 40–44 роки — 10%, 45–49 років — 7%,

понад 50 років — 6%; за професіями: гірничі

робітники видобувного забою — 34%, прохід�

ники — 22%, кріпильники — 18%, електрослюса�

рі — 15%, інші підземні робітники — 3%, спеціа�
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лісти — 8%. Таким чином, опитуванням були

охоплені кадрові робітники за всіма віковими

групами, зайняті на основних шахтарських про�

фесіях [3].

Основними причинами страйку респонден�

ти вважали: дефіцит найважливіших продо�

вольчих та промислових товарів (86%), не від�

повідаючу витратам праці заробітну плату

(79%), недостатню тривалість відпустки (62%),

малий розмір пенсії (56%), високі ціни на про�

дукти харчування та промтовари (41%), погані

житлові умови (41%), конфліктні відносини

між адміністративно�управлінським апаратом

і робітниками (38%), погані умови праці (32%),

невиконання принципу соціальної справедли�

вості (32%) [3].

Основні вимоги страйкуючих відображали,

перш за все, потреби шахтарів в нормальних умо�

вах життя та компенсаціях за несприятливі умови

праці. Так, найважливішим для більшості було:

підвищення заробітної плати (67%), вдоскона�

лення пенсійного законодавства (62%), підви�

щення тривалості відпустки (57%), покращення

житлових умов (26%), надання економічної само�

стійності підприємствам (21%), перевід Донбасу

на першу категорію постачання (18%) [3].

Аналіз виступів страйкуючих на мітингах

у Донецьку та Макіївці, матеріалів періодичних

видань (багаточисельні інтерв’ю страйкуючих)

дозволяє зробити висновок про те, що гірники

відмічали і підкреслювали економічний харак�

тер страйку. На питання інтерв’ю, задане 60�ти

респондентам: «Чи вважаєте ви, що окрім еко�

номічних вимог страйкарі повинні висунути ще

й політичні?» — відповіді розподілились на�

ступним чином: «ні» — 62%, «так» — 28%, «не

знаю» — 10% [3].

Однак слід відзначити, що водночас у ході

страйку з’явився новий акцент: у Стаханові,

Червонограді, Павлограді страйкарі висували

і політичні вимоги, які зводились переважно до

заміни місцевої державної і партійної влади.

Але це були одиничні виступи і вони не мали

масового характеру.

Дуже важливим моментом в ході страйку

було те, що шахтарі виказали повну недовіру

профспілкам. На питання інтерв’ю: «Чи вважа�

єте ви, що страйк, що проводиться, може очо�

лити профспілка?» негативно відповіли 91% рес�

пондентів. Серед причин недовіри робітники

відмітили наступні: безправність профспілки, її

підпорядкованість адміністрації (50%), неспро�

можність профспілки захищати інтереси робіт�

ників (38%), низький авторитет профспілки

(12%) [3]. Для захисту своїх інтересів шахтарі

створили нові органи — міські і шахтні страйко�

ві комітети, виявили тим самим спроможність

до самоорганізації.

Страйкові комітети забезпечили порядок: за

їх розпорядженням були опечатані всі горілчані

магазини, робітничі загони розкрили декілька

злочинних угруповань, які довгий час займалися

квартирними крадіжками. Кожен ранок в страй�

кових комітетах знали обстановку в містах і се�

лищах.

Особистий нагляд автора статті за діяльністю

та поведінкою членів страйкових комітетів шахт

міст Горлівка і Єнакієве в різних ситуаціях (під

час страйку, мітингів і т. д.) дозволяють стверд�

жувати, що робітничий рух сформував новий

тип лідера. Його відмінні риси: спроможність

відображати настрій мас, рішучість, енергій�

ність, ініціативність, мобільність, демократизм,

увага до потреб кожної людини. Формується

спроможність вести діалог з представниками

інших суспільних сил, йти на компроміс. Разом

з тим робітничому лідеру поки ще не достає дос�

віду та конструктивності.

Для задоволення вимог страйкуючих була

створена урядова комісія, яка підписала «Про�

токол про узгоджені заходи між шахтарським

страйковим комітетом м. Донецька й комісією

Ради Міністрів СРСР та ВЦ РСП» [6].

Страйк завершився 30 липня 1989 року. Уряд

видав постанову за № 608 на виконання підпи�

саних протоколів і угод, задовольнивши майже

всі вимоги страйкарів [2]. Після відновлення

роботи шахт страйкові комітети Донбасу не

було розпущено. Вже у серпні 1989 року на кон�

ференції представників страйкових комітетів

шахт, об’єднань і міст Дніпропетровської, До�

нецької, Ворошиловградської і Ростовської

областей було утворено Регіональну спілку

страйкових комітетів Донецького вугільного

басейну (РССКД) [2].

Липневі масові виступи шахтарів мали полі�

тичні наслідки. В ході або відразу після завер�

шення страйку в Україні були звільнені зі своїх

посад 2 генеральні директори об’єднань, 8 дирек�

торів шахт, 11 господарських керівників, 86 го�

лів РТК, 17 профспілкових працівників [7].

Протягом наступного місяця тільки в До�

нецькій області страйкоми оголосили недовіру

42 першим керівникам, тобто кожному третьо�

му директорові шахти. Перевибори директорів

пройшли на 27 шахтах, після чого 10 керівників

розсталися з посадами. На 87% змінився склад

голів РТК [8].

Із 121 голів профкомів шахт були переобрані

80 (66%). До кінця серпня 1989 року склади

профспілкових комітетів були переобрані на

200 шахтах УРСР. В Донецьку, Дзержинську,

Сніжному, Торезі, Стаханові, Кіровському,

Брянці, Шахтарську були відсторонені від посад

перші секретарі міських комітетів Компартії

України [1]. Але більш значущим було інше:
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в УСРС з’явилась суспільна сила, спроможна

дезорганізувати виробництво і підірвати основи

громадянської стабільності. Ставало очевидно,

що утримати під своїм контролем гірняцькі ко�

лективи буде непросто.
Страйк продемонстрував рівень політичної

культури одного з найпотужніших загонів про�
мислового пролетаріату України, його організа�
ційні здібності, виявив людей, здібних до вико�
нання функцій суспільного лідера. Гірники
змогли самоорганізуватися, не переступили ме�
жу, за якою починаються насилля, хаос і кров.
Криза влади, розуміння демократичною опози�
цією ролі народних мас в історії зробили в на�
ступному можливою трансформацію шахтарсь�
ких колективів в активний суб’єкт політичного
життя і специфічний елемент політичної систе�
ми українського суспільства.

Таким чином, підводячи підсумки аналізу
соціально�політичних причин та наслідків шах�
тарських страйків літа 1989 року, зазначимо що
вони виступили як наймогутніший важіль роз�
хитування радянської моделі тоталітаризму [5].
Висуваючи на перший план вимоги соціального
плану, страйкарі опосередковано поставили на
порядок денний такі питання, які могли бути
вирішені лише за умови докорінної зміни со�
ціально�політичних відносин у державі. Масові
страйки яскраво висвітлили проблеми, які ре�
тельно приховувалися десятиріччями і про які
боялися говорити вголос. Виступ гірників наоч�
но засвідчив, що з тоталітаризмом можна гово�
рити лише мовою сили. Тому його економічна
спрямованість мала неоціненне значення для
остаточного визрівання умов повалення панів�
ної системи тоталітаризму.

В статтье анализируются экономические
и политические обстоятельства, основные черты

и социально%политические последствия первых
массовых акций украинских горняков в условиях
коммунистического режима в последние годы
существования Советского Союза и их значение
для розвала тоталитарной системы.

Ключевые слова: социально�экономический

кризис, забастовка, забастовочные комитеты,

социологический опрос.

Some economical and political circumstances, the
main features and socio%political consequences
of Ukrainian miner’s first mass actions in conditions
of communist regime in recent years of the Soviet
Union’s existence and their sense for the totalitarian
system’s destruction are analyzed this article.

Key words: socio�economical crisis, strike; strike

committee; public opinion poll.
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Розділ XI
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ
КОМУНІКАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗНАННЯ В СОЦІАЛЬНО!
КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

В. О. Ільганаєва, доктор історичних наук, професор,

завідувач кафедри Харківської державної академії культури

УДК 316.77

Становлення соціально%комунікаційної реаль%
ності пов’язується із зміною предметності праці
в СК структурах інформаційного суспільства.
Розглядаються особливості «інформації» та
«знання», а також управління в системі комуні%
каційних відносин. 

Ключові слова: інформація, знання, соціаль�

но�комунікаційні процеси, інформаційне су�

спільство.

До останнього часу джерелом конкурентної

переваги були матеріальні аспекти, але в наш час

ця роль перейшла до нематеріальних активів, що

пов’язуються зі знанням. У надрах інформаційної

економіки ХХ ст. зародилися паростки нової еко�

номіки. Першим великим експериментом можна

вважати залучення передового досвіду —

«knowhow», який, на жаль, розчинився в проце�

сах освоєння інформаційних технологій і ство�

рення різнорідних БД. Інновації в сфері бізнес�

процесів знову привернули увагу до феномену

«знання». Це активізувало сферу аналітики

і підвищило роль експертів в будь�якій сфері.

Соціальні зміни останніх десятиріч дозволили

виявити тенденції розвитку і визначити якісні

характеристики постіндустріального інформа�

ційного суспільства. Зростання виробництва

і споживання інформації, авангардна роль інфор�

маційного виробництва стало основою суспіль�

ного прогресу. Інформаційне суспільство — це

реальність сьогодення і людство живе у світі гло�

бальних інформаційних процесів. Вони поясню�

ються, зокрема, природою інформації, яка здатна

практично миттєво і безмежно розповсюджува�

тися у просторі, долаючи кордони і час. 

Глобальні системи соціальних комунікацій

об’єктивно зробили інформаційну цивілізацію

реальністю. Виникає припущення, що інфор�

маційне середовище можна розглядати як ре�

зультат інформаційної діяльності людини і як

умову комунікації між людьми, а інформацій�

ний простір — як форму суспільного буття лю�

дини. Відповідно до цього складається уявлення

про: інфотехносферу — середовище технічних

засобів відтворення глобальних інформаційних

циклів — середовище комунікаційних зв’язків

і обігу документалізованої, будь�якої структу�

рованої електронної інформації (в т. ч.) і форма�

лізованих знань; семіосферу — середовище

сигналів — середовище ментальних структур;

еніосферу — середовище енерго�інформацій�

них, духовних субстанцій. Вони презентують но�

ві якісні зміни об’єктів, нові форми буття, інно�

вації, що зумовлюють перетворення внутрішніх

та зовнішніх зв’язків суб’єктів — агентів су�

спільної діяльності, і об’єктів соціальної реаль�

ності, і природи. Позиціювання СК�структур

в межах нових реалій буття вимагає підвищення

рівня осмислення фундаментальних основ їх

функціонування. Розгортання соціальних кому�

нікацій відбувається в певних глобальних про�

цесах, що супроводжують людську діяльність:

— документалізації або реєстрації, фіксації,

номінації, інформації, її збереження, розповсюд�

ження;

— актуалізації або забезпечення доступу до

інформації через її обробку, організацію, струк�

туризацію, в т. ч. класифікацію, методи пошуку

і представлення;

— медіації або представлення інформації

у будь�якому потрібному для споживання і ви�

користання вигляді, завдяки інтелектуальному

синтезу через виведення знання у системі штуч�

ного інтелекту, мультіпредметності систем СК.

Створюючи нові умови життєдіяльності

соціуму, нова реальність впливає не тільки на

його організаційні, комунікаційні особливості,

але й на характер суспільних відносин, які стають

більш стрімкими, медіа насиченими, розмаїтими

та інтенсивними, породжуючи нові соціально�

психологічні, інформаційно�психологічні
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феномени: інформаційні фобії та інформаційні

навантаження та напруга, агресія та інформацій�

ні злочини. Останні значною мірою потребують

свого спеціального вивчення. Феномен упра�

вління інформацією виник не на пустому місці

і має довгу історію, усвідомлення якої стало

можливим лише на певному рівні розвитку

інформаційної діяльності й обґрунтуванні. Фак�

тичне управління інформацією у вигляді доку�

ментальних носіїв здійснюється свідомо уже

в останній третині минулого століття у межах

управління документальними масивами, фонда�

ми різних документів. Основними завданнями

управління було управління фізичними носіями

з токи зору їх збору, збереження, розстановки,

вибору методів функцій, розповсюдження.

Проблема управління інформацією стала

всебічною в соціальних відносинах 90�х рр.

Незважаючи на технологічні досягнення та

різні концептуальні розробки, ще не вдалося

створити досить ефективні інформаційні систе�

ми та системи прийняття рішень. Акцент з тех�

ніко�технологічних питань, організаційно�

функціональних переносяться на рівень нової

філософії та духовної культури інформаційного

суспільства що потребують нового осмислення

такі явища як «інформація», її перетворення на

знання, дані та їх перетворення на інформацію,

«знання» та їх перетворення на свідомість, або

готовність до адекватної дії духовному призна�

ченню людства, глобальним проблемам його

виживання, збереження Землі як життєвого

простору в безмежних просторах Космосу.

У ХХ ст. інформація зайняла провідне місце

у суспільному житті: науці, політиці, освіті, бу�

денних справах. У буденному розумінні інфор�

мація і знання завжди супроводжували людську

діяльність, але тільки з появою глобальної

інфраструктури і набуттям ознак предметності

в системі соціальних комунікацій спеціальний

інтерес до них різко зростає.

З’ясовано, що інформація знаходиться під

впливом певної культури, ідеології, системи

соціальних цінностей.

Інформація

— вербалізована (слово, символи, знаки,

коди);

— інституалізована і неінституалізована;

— не вербалізована (жест, образ).

Неінституалізована — природна: захід сонця,

повний місяць, відлив перед цунамі. Вона є части�

ною генетичного чи інтуїтивного знання. В сис�

темі СК вона інституалізується і вводиться через

інформацію, вербалізовану в інформаційний про�

стір. На когнітивному рівні вводиться в систему

соціального інтелекту через закони природи і пра�

вила поведінки і фіксується в експертних систе�

мах метеорологічних, екологічних тощо.

Інформація — більш рухлива субстанція  СК�

простору. Вона може швидко старіти, оновлюва�

тися, розширюватися, змінювати парадигмаль�

ний вектор, поширюватися по СК�каналам.

Інформаційне суспільство — це простір інфор�

маційних потоків і процесів. Інформація може

бути хаотичною, фрагментарною, повною чи

неповною (в певних межах пізнаного і доступно�

го соціальному інтелекту).

Підтримка інформаційних процесів постає

нині метою і змістом управління інформацією

на різних рівнях суспільного буття, від особи�

стого до державного і міждержавного рівнів, від

простору особистості до інформаційного про�

стору соціосфери і ноосфери. Концепція упра�

вління інформацією в традиційних межах нау�

кового пізнання приходить до його завершення

і виконує свою організаційну, гармонізуючи

функції — в соціоінфосфері та її підсистемах.

Перехід до управління інформаційними проце�

сами в ноосферному просторі готується як

об’єктивними трансформаційними процесами

в організації життєдіяльності, в технологіях

виховання особистості, так і суб’єктивними

процесами усвідомлення людей Землі частин�

ками, енергоінформаційними точками Космосу

(Всесвіту).

З поч. 70�х р. стала розвиватися суто концеп�

ція управління інформаційними ресурсами

(УІР). Ресурсний підхід до інформації визначає

наступне десятиріччя, продовж якого цілковито

відбулось теоретичне обґрунтування принци�

пів, стандартів і політики в галузі інформаційної

діяльності і практичні пошуки: методів обробки

інформації на базі автоматизованих систем,

систем телекомунікації, засобів передачі, пред�

ставлення інформації, підвищення економічно�

сті та ефективності інформаційних систем. Тео�

ретично це знайшло втілення в концепції

документознавства. В цей час йде пошук техніч�

них засобів, і створення організаційних умов

управління документацією та «Організація ве�

дення записів» були основним завданням інфор�

матики.

Електронна обробка матеріалів та маніпулю�

вання даними поставила питання контролю

доступу до інформації, надійності електронного

обладнання, координації створення інформа�

ційних масивів. Практично в цей час і виникла

концепція управління інформацією. Визна�

чальним стало вміння управляти обробкою на

основі управляючих інформаційних систем

(УІС, management information system). 

В ході еволюції інформаційного управління

змінилися три основні функціональні складові

цього явища: масштаб управління (від елемен�

тарного контролю за процесами обробки даних

до системи управління в межах інформаційного
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середовища), зміст самого поняття (від уявлень

про управління масивами інформації і БД до

багатоаспектного управління усіма видами

інформаційної діяльності), цілі управління (від

ефективної організації інформації до гармоніза�

ції інформаційного середовища).

Інформаційні технології є лише інструмен�

том досягнення мети економії засобів обробки

інформації та документів і одночасно засобом

розкриття творчих здібностей людини в процесі

обробки інформації.

Зростання потреб суспільства, накопичення

документально�фіксованої інформації, форму�

вання метатекстового простору інформаційних

систем (ІС), необхідність переробки інформації

та включення її до системи соціальних комуні�

кацій (ССК) зумовили розвиток інтелектуаль�

ного компонента суспільної діяльності. Інфор�

маційно�аналітична діяльність невід’ємно

пов’язана з процесом інтелектуалізації суспіль�

ного життя і займає вищий щабель у ієрархії

інформаційно�коммунікаційних відносин у су�

спільстві. З початку 80�х рр. формується кон�

цепція управління інформацією, завершення

якої фактично відбувається в наші дні. 

Під впливом структурно�діяльнісних тран�

сформацій інтелектуальна діяльність стала: за

характером — індустріальною; за формою орга�

нізації — науково�інтелектуальним виробниц�

твом; за методами — інформаційно�аналітичною

і когнітивно�діяльністю. Головним призначен�

ням останньої є залучення якісно нової інформа�

ції та знань, а також створення систематизованої

інформації для прийняття рішень на різних рів�

нях буття людини — особистісному, колективно�

му, суспільному. Аналітика виявляється засобом

здобуття знань, оптимізації процесу мислення,

його структурування. Її перший необхідний

етап — це інформаційний аналіз як якісна

обробка інформації (аналізу), другий етап — ін�

формація як синтез нового знання або якісне

поліпшення того, що є в наявності (синтез). Ана�

літика є двоєдиним процесом. І якщо інформа�

ційно�аналітична складова аналітики уже набу�

ває розвитку, то інформаційний синтез як окрема

когнітивна сфера комунікаційної діяльності

у соціумі, знаходиться на стадії становлення.

Інституціональні ознаки аналітики як сфери

діяльності — це формування інформаційно�ана�

літичних структур — інформаційно�аналітичних

центрів, служб у системі державного управління,

а також виникнення окремих інституцій —

інформаційно�інтелектуальних центрів. Цей

процес розпочався ще у ХХ ст. з виникнення

центрів ситуаційного аналізу інформації, полі�

тичних рухів, ЗМІ, соціологічних досліджень.

Аналітико�синтетична обробка документів

(АСОД) і аналітико�синтетична переробка

інформації (АСПІ) складають макро� і мікро�

рівні згортання документалізованої інформації.

Але її результатами не є здобуття, продукування

нового знання. Інформаційне згортання, ін�

формаційне моделювання відокремилося від

традиційних АСО та АСПІ як базова технологія

переробки інформації в її номінативно�преди�

кативній маніфестації у формі соціально�кому�

нікаційних потоків. Стимулом до розвитку

цього напряму ІАД у контексті еволюції СК

стало формулювання інфосфери суспільства, де

завдяки новітнім інформаційним технологіям

склався єдиний простір генерування, циркуля�

ції і використання інформації як форми відоб�

раження результатів праці, спілкування та піз�

нання людини у формі символьно�знакових

моделей. Необхідність опрацювання інформа�

ційних об’єктів зумовила використання семіо�

тичних правил: семантики, сентактики і праг�

матики щодо не інформації як знака, символу,

коду, тексту, а іншого предмета діяльності і пра�

ці — знання, яке має субстанційну природу.

Знання як предмет комунікаційної діяльності

пов’язане з виникненням і становленням ознак

нової реальності — ноосферної, формувння якої

науково спрограмовано ще на початку ХХ ст.

Інтелектуальні технології мають на меті гене�

рувати моделі поведінки різних систем, або фік�

сувати матриці стану і дій (активності) систем у

відповідності до певних ситуацій в діловій

сфері, медицині, освіті і т. п. Знання як предмет

і продукт спеціальної діяльності передбачає ста�

новлення технологічної свідомості, в основу

якої закладені моделі, аморіми, норми, прави�

ла, еталони з чіткою гуманістичною спрямова�

ністю. Цього не зроблять навіть системи, що

базуються на нейронних мережах без того, щоб

не мати закладених в них нових імперативів.

Головна особливість сучасних інтелектуаль�

них інформаційних систем — це їх орієнтація та

рішення будь�якого класу завдань, пов’язаних із

аналізом ситуацій і прийняття рішень.

DSS (decision support system). Data Mining,

System of artificial intelligence так чи інакше

пов’язані зі збором інформації, її структуруван�

ням та визначенням семантичної відповідності

завданням, що вирішуються. Knowledge mana�

gement формується у самостійну сферу діяльно�

сті, що пронизує соціум на всіх щаблях його

організації, а не тільки в сфері економіки і біз�

несу. Відмінність його від управління інформа�

цією лежить у гуманістично�технологічному

сенсі. Знання міститься у свідомості, вектор�

ність якої і має значення.

Але який сенс переносити технології роботи

з інформацією на роботу зі знанням, якщо ми не

отримуємо крім, зрозуміло, економічного, фі�

нансового, політичного прибутку, такої важливої
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життєвої рівноваги, безпеки, добробуту для всіх

мешканців Землі. Можливо питання є утопіч�

ним, але воно межує зі станом граничного зро�

стання інформації і обмеженими поки що

методами роботи зі знанням (знаннями). Ігно�

рування, приховування, замовчування, перекру�

чування знання мали б значно глибші і деструк�

тивні наслідки, якби це стосувалося інформації.

Управління знаннями ставить нові завдання

і наштовхується майже на езотеричні його вла�

стивості, до яких завжди відносили непрозо�

рість ставлення, велич носіїв, таємничу (таєм�

ну) природу, труднощі створення, наявність

вищого рівня освіченості, таланту. Вже на етапі

осмислення «knowhan» було зрозумілим, що

знання може переміщуватися, передаватися,

втрачатись, імітуватись, копіюватись. Проми�

словий шпіонаж, «втрата розумового потенціа�

лу» (рос. — «утечка мозгов») добре це ілюстру�

ють здавна пори відповідно до інституалізації

людської діяльності і особливо яскраво прояви�

лися в постіндустріальний період. 

Інформаційно�комунікаційні технології

радикально змінюють інтелектуальну діяльність

людства, але ставлять запитання іншого харак�

теру — чому?, для чого? Знання — це позицію�

вання мислячого суб’єкта в реальності, що

надана йому у відчуттях і сприйняттях. 

Інформація, що циркулює по СК каналам,

постійно доповнюється в процесі соціальної

діяльності: (матеріальної або духовної). Вона

досягає рівня інституціональності, коли вини�

кає потреба в її фіксації, збереженні, обробці,

параметризації, створенні способів її поширен�

ня і використання, а також засобів подолання її

«вибуховості» через засвоєння знань, виведених

або існуючих через закони природи, буття

соціуму або становлення людини.

Зміст гуманітарного перевороту свідомості

полягає у виборі системи знання.

І.— 1 — з Богом/творцем;

2.— пізнаючи світ разом через відкриття

світу і Творця;

ІІ. Шлях людини до Бога/творця через піз�

нання Світу і Віри, розкриваючи знання в собі.

Перший шлях — це екстровертований шлях

(вектор розвитку свідомості); другий — через

Пізнання і Віру в себе — це інтравертований

шлях людини через пізнання себе частинкою

Творця — творення — тобто шлях до себе —

Бога, єдність світу сутнього.  

Знання завжди — конкретні, системні відно�

сно рівня інформаційного насичення чи пара�

дигми соціуму, результат допуску, доповнення,

розуміння. Критерієм перевірки є стан тріад:

Природа — Суспільство — Людина; суспільство —

група — індивід; соціальна підсистема — органі�

зація — учасник. Сталість розглядається як прояв

якості відносин в тріадах (особливість простору,

даного у відчуттях — співіснування декількох

парадигм і форм свідомості). Соціальний інте�

лект включає їх всі. Конфлікт у зазначеному

контексті є реакцією на опозицію і відображає

рівень розвитку свідомості суспільства, групи,

індивіда. Сталий розвиток і є метою буття.    

Ефективність від використання знання знач�

но перебільшує маржинальні недоробки (недо�

ліки).

Неявний компонент знання на відміну від

кодифікованого, стандартизованого в інфор�

маційних системах і стає метою «knowhownmen�

egment». Усвідомлене і неусвідомлене ставить

межу між векторами розгляду цього феномену

наукового пізнання екстравертного й інтраверт�

ного, між граничними інформаційними техно�

логіями інформаційного суспільства і техноло�

гіями ноосфери як іншої реальності. Управління

знаннями постає соціально�гуманітарним за

характером, гуманістичним за змістом. Це сто�

сується всього соціуму, всіх його підсистем як за

горизонталлю, так і за вертикаллю. Знання на�

буває певних форм відносно основних базисних

форм буття і прояву в безмежному просторі і часі

і відбивається в окремих формах існування:

працювати, думати, говорити, й інтегрованої —

існувати поза простором і часом:

Знати і думати — рівень буття, — «Знаю,

отже, я існую».

Знати і робити — рівень вмінь, — «Знаю,

отже, я дію».

Знати і говорити — рівень освіченості —

«Знаю, отже, я говорю».

Знати і відчувати — рівень віри, з якою су�

б’єкт ідентифікує себе з простором — Знаю,

отже, я частина природи.

Розуміння в когнітивній комунікації здій�

снюється через Віру.

Межа матеріальності інформації в системі

СК інфосфери, семіосфери, поєднуються іде�

ально. Знання ноосферного простору трасфера

інформації в знання виступає еніосфера. Сфе�

рою «чистого розуму» є космосфера — безмеж�

на, нерефлексивна, без часова, безроздільна.

«Спочатку було Слово» — ця біблейська істи�

на заворожила людську свідомість і обумовила

ексилікаційні намагання пізнання. Але пізні�

ший філософський розподіл ідеального та мате�

ріального у Всесвіті породив суперечку «ідеї»–

душі і «матерії» — життя, які і вплинули на зраз�

ки карти світу. Ідея, задум, мета стали визнач�

ними в постмодерністській культурі і результа�

том усвідомлення інформаційної єдності світу.

Вони визначилися як конструкти пізнавальної

діяльності у філософії, психології, соціології,

information science, теорії соціальної комуніка�

ції, менеджменті.
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Ідея, думка, мислеформа набули матеріаль�

ного сенсу і фізичної природи. «Хто володіє

інформацією, той володіє світом» — це гасло

визначило головні стратегії інформаційного

суспільства у досягненні світової влади і при�

бутку.

Відомо, що зростання інформації значно

випереджає зростання знань. У сучасних умовах

подолання когнітивного дефіциту традиційні

методи засвоєння інформації непридатні. 

На це вчасно відреагувала економіка і наука

управління, визнавши знання найбільш цінним

продуктом ХХ ст. Постало завдання ефективно�

го приросту знань, їх ефективного пошуку, збе�

рігання, розповсюдження впровадження і отри�

мання прибутку.

Кількість інформації, що циркулює у суспіль�

стві, її отримання і керована подача у комуніка�

ційних каналах ще не є мудрістю, але наближує

до неї. Уточнення інформації завжди вело до

розвитку науки і наукового знання інформації

і знання не було і не є продуктивним.

Когнітивний поворот у суспільній свідомо�

сті, — тобто перетворення інтелектуального

потенціалу на рушійну силу прогресу людства

поки що наслідує моделі інформаційного су�

спільства. Застосування біологічних моделей до

знання та механізму генетичного наслідування

знань–ідей, які рухаються і поселяються у сві�

домості людей, на мою думку, нагадують

середньовічні спроби відтворити Гемункулуса —

надприродну розумну істоту. Зокрема, в цих та

інших спробах виявляється певна межа пізнання

в екставертному векторі. Однобокість глобаль�

ного розгортання Всесвіту виявляється, по�пер�

ше, у феномені присутності ідей у документаль�

ній складовій суспільної пам’яті, з’ясуванні

того, що більшість інновацій сучасності вже

були кимось накреслені раніше; по�друге, у без�

успішності опанування інформаційних потоків

за рахунок інформаційних технологій.

Для концептуалізації knowlegemenegment важ�

ливо враховувати: 1) технології і поведінка людей

є головним конструктами інтеграції інформацій�

них систем, кінцем явного знання, що матеріалі�

зується в ІС, означає початок наявного майже

ефемерного в поведінці людей, що потребує

застосування ментальних технологій й опрац�

ювання; 2) природа знання і інформації єдина,

але матерія знання — це матерія тонких світів, що

знаходяться за межами відчуттів; 3) якщо брати

останнє за припущення як можливість істини,

що завжди втікає, то знання й інформація мають

різні вектори розгортання, а це означає і різні тех�

нології не тільки створення, але й споживання;

4) знання постає безакцептним, безрефлексив�

ним станом позиціювання будь�якої системи

в певних ситуаціях і дією на рівні третьої сигналь�

ної системи як реакції на «сигнал, прийнятий

в енерго�хвильовому режимі».

Положение социально%коммуникационной ре%
альности связано с изменением предметности
работы в СК структурах информационного обще%
ства. Рассматриваются особенности "информа%
ции" и "знания", а также управление в системе
коммуникационных отношений. 

Ключевые слова: информация, знание, соци�

ально�коммуникационные процессы, инфор�

мационное общество.

Position of social communicational reality joint
with change of thingness work in SC structures of infor%
mational society. Specifications of "information" and
"knowledge" and also management in system of com%
municational relations are considered. 

Key words: the information, knowledge, social�

communication processes, an information society.
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Стаття присвячена дослідженню витоків
і джерел зародження й становлення концепцій
інформаційного суспільства та суспільства знань,
зокрема ідей Ф. Бекона, В.І. Вернадського та
Ф. Махлупа, які стали теоретико%методологічною
базою розвитку сучасних підходів до формування
інформаційного суспільства та суспільства знань.

Ключові слова: концепції інформаційного сус�

пільства, суспільство знань, людська цивілізація.

Актуальність теми цієї статті обумовлена

дедалі зростаючою увагою західних, а останнім

часом і вітчизняних наукових кіл та міжнарод�

них організацій, зокрема ЮНЕСКО, до теоре�

тичних напрацювань і практичного застосуван�

ня концепцій інформаційного суспільства та

суспільства знань. Це, в свою чергу, актуалізує

питання, пов’язані з пошуком, вивченням і вис�

вітленням витоків та джерел зазначених кон�

цепцій. 

Ступінь наукової розробки теми. Ця пробле�

ма є однією з найменш досліджених у зарубіж�

ній і особливо у відповідній вітчизняній науко�

вій літературі. Більше того, на Заході вже

тривалий час панує, а в пострадянських країнах,

у тому числі й в Україні, некритично сприйма�

ється та активно поширюється помилкова точка

зору про те, що «батьком�засновником» кон�

цепцій інформаційного суспільства та суспіль�

ства знань є нібито австро�американський вче�

ний Фріц Махлуп. Заради наукової істини

зазначимо, що на необхідність пошуку справ�

жніх витоків і джерел зазначених концепцій

вперше звернув увагу і відомий український

вчений О. В. Картунов. Щоправда, його науко�

ва розвідка, на жаль, стосувалася аналізу ідей

лише Ф. Бекона [3].

У цій статті ставиться потрійна мета. По�

перше, частково підтвердити, а в цілому дове�

сти, що витоки концепцій інформаційного сус�

пільства та суспільства знань дійсно слід шукати

в працях англійського вченого XVII ст. Ф. Беко�

на, а також видатного російсько�українського

мислителя першої половини ХХ ст. В. І. Вер�

надського. По�друге, віддаючи належне творчому

доробкові Ф. Махлупа, тим не менш, спростува�

ти намагання багатьох зарубіжних, а слідом за

ними й вітчизняних дослідників пов’язати заро�

дження зазначених концепцій з його ім’ям. По�

третє, встановити історичну й наукову справед�

ливість, зокрема показати реальний внесок

кожного із зазначений вчених у зародження

концепцій інформаційного суспільства та су�

спільства знань.

Загальновизнано, що на початку XXI cтоліття

однією з особливостей становлення концепцій

щодо сучасного і майбутнього суспільства стало

швидке поширення концепції суспільства знань.

Про це свідчать, по�перше, загострення диску�

сій на міжнародних конференціях та схвалення

ЮНЕСКО нової програми, яка переорієнтовує

діяльність цієї організації з підтримки курсу на

формування глобального інформаційного су�

спільства на підтримку курсу на створення су�

спільств знань; по�друге, прийняття цілою низ�

кою західних і навіть деяких східноєвропейських

країн спеціальних національних державних про�

грам щодо створення саме суспільства знань.

Стисло кажучи, намітилася дедалі міцніюча тен�

денція зростаючої уваги до теоретичних і прак�

тичних проблем становлення концепцій знан�

нєвого суспільства знань. Зрозуміло, що ця

проблема заслуговує і чекає на своє спеціальне,

всебічне і ґрунтовне дослідження. Однак, вихо�

дячи з наведеного, а головне з того, що концеп�

ція суспільств знань має не лише особливості,

а й чимало спільного з концепцією інформацій�

ного суспільства, оскільки поступово виокрем�

люється з неї, автор цієї статті вважає за потріб�

не хоча б стисло розглянути особливості

становлення концепції суспільств знань та сут�

ність і особливості її політичних аспектів. 

Сьогодні вже доведено, що справжнім «бать�

ком�засновником», щоправда, не самих кон�

цепцій, а лише ідей щодо інформаційного сус�

пільства та суспільства знань, можна вважати

Френсіса Бекона (1561–1626 рр.). Для цього, як

стверджує вітчизняний політолог О. В. Карту�

нов [3, c. 48–56], існують наступні підстави:

1) Ф. Бекон переконливо довів «важливість

одержання й використання інформації в усіх

сферах суспільного життя, зокрема в політич�

ній» та передбачав посилення цієї тенденції

в майбутньому; 2) Саме він винайшов спосіб,

який пізніше було покладено «в основу двійко�

вої системи обчислення як найбільш зручного

механічного, алгебраїчного опрацювання, збе�

ВИТОКИ КОНЦЕПЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА ТА СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ

О. О. Маруховський, кандидат політичних наук, старший викладач 

кафедри міжнародної інформації Університету економіки та права "КРОК"
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реження і передачі інформації, що в подальшо�

му було використано для створення комп’юте�

ра»; 3) Ф. Бекон запропонував досить вдалу кла�

сифікацію знань та вказав на їх провідне місце і

дедалі зростаючу роль у розвитку людської циві�

лізації. Отже, його цілком слушно було названо

«піонером і автором» ідей суспільства, яке в ХХ

ст. одержало назву «інформаційне суспільство»

та «суспільство знань» [3, c. 48–56]. Зародження

ідей інформаційного суспільства та суспільства

знань у Великій Британії можна вважати осо�

бливістю становлення одноіменних концепцій,

оскільки саме ця країна на той час була най�

більш індустріально розвиненою.

Слід відзначити, що в силу різних обставин

більша частина ідей Ф. Бекона, зокрема, щодо

місця і ролі знань у розвитку людської цивіліза�

ції, більше трьох століть залишалися незатребу�

ваними. Одним з перших, хто в ХХ ст. звернувся

до них, був видатний український мислитель

В. І. Вернадський (1863–1945 рр.). Аналіз бага�

тогранної наукової діяльності та величезного

творчого доробку В. І. Вернадського не є метою

зазначеної статті, але буде доцільним згадати

про деякі його ідеї, пов’язані саме з особливо�

стями становлення концепцій інформаційного

суспільства та суспільства знань. Основні поло�

ження зазначених концепцій розкидані на сто�

рінках численних праць В. І. Вернадського, але

найбільше їх зосереджено у праці «Наукова дум�

ка як планетне явище», написаної ще у 20–30�х

роках ХХ ст. [1]. Сутність і особливості цих ідей

зводяться до наступного: 1). В. І. Вернадський

виявив і обґрунтував тенденцію швидкого і по�

тужного зростання впливу науки та наукового

знання на всі сфери суспільного життя, у тому

числі на соціально�політичну сферу. Зокрема,

він високо оцінював «...могутню і невідворотню

силу науки для правильного соціального устрою,

який дає максимум щастя і повного задоволен�

ня основних матеріальних потреб людства», роз�

глядав наукові знання як засіб, який «...може

дати сенс і мету існування людини і позбавити її

від непотрібних страждань — елементарних

страждань — голоду, злиднів, убивств у війні,

хвороб — тут, на Землі» [1, с. 87]. 2). В. І. Вер�

надський здійснив грунтовний аналіз процесів

розвитку засобів масової інформації і особливо

місця й ролі самої інформації в розвитку су�

спільно�політичного життя. Заслуговують, зок�

рема, на увагу його наступні твердження:

«Подія, що відбувається в глухому куточку будь�

якого континенту чи океану, відбивається і має

наслідки — великі й малі — в ряді інших місць,

всюди на поверхні Землі. Телеграф, телефон,

радіо, аероплани, аеростати охопили всю земну

кулю. Стосунки стають все більш простими

і швидкими» [1, с. 27–28]. 3). У своїх творах він

ще не вживав поняття «інформаційне суспіль�

ство», але тим не менше, на погляд автора, його

вищенаведені та інші подібні положення, вис�

новки і пропозиції можна вважати зачатками

і підвалинамиконцепції інформаційного су�

спільства. 4). В. І. Вернадський розробив гені�

альну концепцію «ноосфери» як сфери розуму.

(Цей термін, який складається з грецьких слів

«ноос» — розум і «сфера» — куля, оболонка

Землі, був винайдений французькими дослідни�

ками Е. Леруа та П. Тейяр де Шарденом). Сут�

ність цієї концепції полягає у визнанні переходу

біосфери до ноосфери та в аргументованому

доведенні, що це відбувається внаслідок швид�

кого розвитку науки і наукового знання та його

зростаючого впливу на людину, суспільство

і природу, на планету в цілому. Уточнюючи

положення цієї концепції, він неодноразово

зазначав, що «...ноосфера — це царство розуму»

[1, с. 26], що основною рушійною силою, яка

формує ноосферу є «...зростання наукового

знання» [1, с. 43], що ноосфера створюється,

перш за все, «...зростанням науки, наукового ро�

зуміння та заснованої на ньому соціальної праці

людства» [1, с. 37].

Отже, дійсно є достатньо підстав вважати саме

В. І. Вернадського, а не Ф. Махлупа чи П. Драке�

ра, «батьком�засновником» концепції «суспіль�

ства знань», яка тоді отримала назву «концепція

ноосфери». Зародження цієї концепції в СРСР,

в часи панування тоталітарного режиму, можна,

на думку автора, розглядати і як особливість ста�

новлення концепції інформаційного суспільства

та суспільства знань, і як закономірність, яка

полягає у тому, що справжні вчені можуть вису�

вати геніальні ідеї та розробляти креативні кон�

цепціїу будь�яких соціально�економічних і полі�

тичних умовах. Як би там не було, але концепція

«ноосфери» В. І. Вернадського випередила і пев�

ною мірою перевершила всі концепції щодо

і тодішнього, і сучасного суспільства, оскільки

в ній вже були висловлені майже всі ті положен�

ня, які містяться в сучасних концепціях інфор�

маційного суспільства та суспільства знань.

Серед зарубіжних вчених ХХ ст. проблемами

місця і ролі знань у розвитку суспільства одним

з перших почав займатися австро�американсь�

кий дослідник Фріц Махлуп (1902–1983 рр.). Як

свідчить американська дослідниця Сінтія Кроу�

форд, в 40�х роках ХХ ст. Ф. Махлупа зацікави�

ло питання: «Як нація продукує знання?» [9,

р. 380]. Вивченню цього питання він присвятив

решту свого життя. Його творчий доробок скла�

дає близько десяти праць, найбільш відомими

серед яких стали чотири праці [14, 11, 12, 13],

але найбільше визнання принесла йому праця

«Продукування і поширення знань у США», видана

у США в 1962 р. [14], а у СРСР в 1968 р. [4]. Вона
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викликала значний науковий інтерес і отримала

досить схвальні відгуки не лише в США [7, 8], а

й в інших країнах, про що свідчить її переклад

на російську та японську мови. 

Поява праці Ф. Махлупа не була випадко�

вим, поодиноким явищем. Саме в 60�х роках, як

слушно зазначає російська дослідниця Г. Полу�

ніна, західні вчені почали «багато уваги приді�

ляти вивченню питань організації наукових

досліджень, освіти, засобів розповсюдження

знань» [5, с. 9–10]. Це було їх реакцією «на нові

явища соціально�економічного характеру», що

відбувалися в процесі розвитку тогочасного сус�

пільства. В СРСР зазначені проблеми були ви�

значені як такі, що «мають не тільки суттєвий

теоретичний інтерес, а й велике практичне зна�

чення» [5, с. 9–10]. 

Виходячи з того, що питання, пов’язані зі

становленням концепції суспільства знань, не

лише не втратили своєї актуальності, а, навпа�

ки, дедалі актуалізуються, та з огляду на заго�

стрення дискусій щодо авторства цієї концепції

вважаємо за доцільне докладно зупинитися і на

внескові Ф. Махлупа в розробку зазначеної кон�

цепції. Перш за вс, відзначимо, що творчий

внесок Ф. Махлупа у становлення і розвиток

концепції суспільства знань є досить помітним.

По�перше, він обґрунтував актуальність дослі�

дження проблем продукування і поширення

знань, вказавши на одинадцять чинників цієї

актуалізації, зокрема на: зростання виробниц�

тва знань; збільшення бюджетних асигнувань

на виробництво і поширення знань; залежність

значної частини цих асигнувань від державного

фінансування; вдосконалення політики щодо

розподілу суспільних фондів; корисність знань

для суспільства і людини та ін. [4, с. 37–38]. 

По�друге, Ф. Махлуп удосконалив існуючі на

той час визначення понять «знання» і «вироб�

ництво знань» та намагався дати порівняльний

аналіз понять «знання» та «інформація». 

По�третє, він уточнив існуючу класифікацію

знань і запропонував дещо оновлений її варіант,

назвавши його «ілюстративною класифіка�

цією». Зокрема, він поділив знання на «теоретич�

не» і «прикладне», «наукове» і «ненаукове», «про�

дуктивне» і «непродуктивне», «старе» і «нове»,

«абстрактне» і «конкретне» та ін. [4, с. 33–48].

Спираючись на класифікацію знань німецького

вченого Макса Шелера, він запропонував її

власну інтерпретацію. Зокрема, Ф. Махлуп

поділив знання на п’ять видів: 1) практичні

знання (професійні знання, економічні знання,

політичні знання та інші практичні знання);

2) інтелектуальні знання; 3) буденні або розва�

жальні знання; 4) духовні знання; 5) непотрібні

знання [4, с. 50–57]. 

По�четверте, Ф. Махлуп уточнив (саме уточ�

нив, а не виявив чи відкрив) основні функції

знань у розвитку суспільства, вказавши, зокре�

ма, на такі з них, як: а) функція виробництва

знань; б) функція поширення знань; в) функція

виробництва інших товарів і послуг; г) функція

задоволення різноманітних потреб; д) функція

розподілу коштів [4, с. 33–35, 59]. 

По�п’яте, Ф. Махлуп ввів нове поняття «інду�

стрія знань» («knowledge industry»), в яке вклю�

чив п’ять видів людської діяльності: 1) освіту;

2) наукові дослідження і розробки; 3) засоби

спілкування; 4) інформаційні машини; 5) інфор�

маційні послуги.

Принагідно відзначимо, що після цього по�

чали швидко з’являтися такі нові для тих часів

поняття, як: «економіка знань» [6], «технології

знань», «менеджмент знань» та ін. Показово,

що всі ці інновації були схвально сприйняті

багатьма американськими дослідниками, у тому

числі й такими, як К. Боулдінг [7], П. Дракер

[10, p. 263] та ін. Віддають належне Ф. Махлупу

й російські дослідники. Зокрема, О. М. Вер�

шинська цілком слушно зазначала, що «Ф. Мах�

луп вивчав роль знання в тій чи іншій сфері

діяльності. Ще в 1960�их роках він концепту�

ально визначив індустрію знань...» [2, с. 27]. 

Аналізуючи стан освіти в США, Ф. Махлуп

акцентував увагу на необхідності її належного

фінансування. «Щоб забезпечити нашу націо�

нальну безпеку або навіть можливість вижити,

а також для забезпечення національного благо�

получчя і його матеріальних та моральних пере�

думов, — наголошував він, — нам потрібна така

система освіти, яка могла б значно підняти інте�

лектуальний розвиток американського народу»

[4, с. 170]. І додавав, що якщо на досягнення

цих цілей будуть «потрібні серйозні жертви,

великі додаткові витрати на кожного учня, ми,

вочевидь, вважатимемо, що ці жертви і витрати

виправдають себе» [4, с. 170–171].

На особливу увагу заслуговують міркування,

висновки і пропозиції Ф. Махлупа щодо знань

і наук соціально�гуманітарного циклу. «Врахо�

вуючи всі невирішені соціальні, економічні,

політичні, національні та міжнародні пробле�

ми, — слушно зазначає він, — слід думати, що

дослідження в області соціальних наук можуть

мати надзвичайно важливе значення і будуть

дуже ефективними». І ставить досить цікаве за�

питання: «Чому ж тоді національна казна зали�

шається щільно зачиненою, як тільки постає

питання про надання підтримки соціальним

наукам?» Його відповідь вражає, з одного боку,

своєю відвертістю, а з іншого — цинічнізмом.

Справа в тому, пояснював ситуацію Ф. Махлуп,

що правлячі кола США вважають соціально�гума�

нітарні науки «сентиментальною нісенітницею»

і витрачають сотні мільярдів доларів на атомні
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бомби та реактивні снаряди. І додавав від їх

імені: «Вивчення гуманітарних наук не допомо�

же перемагати росіян ані в мирному змаганні,

ані в холодній чи гарячій війні. Навіщо ж витра�

чати гроші на таку очевидну розкіш?». 

Власна ж позиція Ф. Махлупа була наступ�

ною: «З такими поглядами треба боротися. Нація

не може існувати, користуючись лише продукта�

ми харчування, предметами комфорту, розвага�

ми і зброєю; інтерес до ідей та інших духовних

цінностей вкрай необхідний, оскільки без них

життя втрачає будь�який сенс» [4, с. 249–250].

А описуючи процеси поширення знань за допо�

могою ЗМІ, Ф. Махлуп як переконаний паци�

фіст, відкрито висловлювався проти спроб пев�

них політичних сил США ввести цензуру та

встановити контроль над радіо і особливо телеві�

зійними програмами. Він гостро засуджував

демонстрацію на телеекранах сцен жорстокості,

насильства, вбивств і т. ін. [4, с. 294–306].

Заради об’єктивності зазначимо, що працям

Ф. Махлупа були притаманні й деякі вади та

недоліки. Так, за його власним визнанням, він

користувався майже виключно «історико�стати�

стичним», «економічним», «фінансовим» та «тех�

нічним» методами дослідження [4, с. 31–39].

Цей так званий «кількісний підхід» давав йому

можливість досить ґрунтовно висвітлювати

техніко�економічні показники виробництва і по�

ширення знань, але заважав всебічному й ґрун�

товному з’ясуванню сутності політичних аспек�

тів цього процесу. 

Однією з небагатьох справді оригінальних

і суто політологічних ідей Ф. Махлупа та їх осо�

бливістю було визнання органів державного

управління «однією з галузей виробництва

знань». Уряд, зазначав він, грає важливу роль

у виробництві знання, зокрема: а) в освіті; б) у до�

слідженнях і розробці; в) у книжково�видавни�

чій справі та г) у поштовій службі. Але, слушно

наголошував вчений, «концепція виробництва

знань в широкому сенсі вимагає додавання ще

кількох видів діяльності уряду». До виробниц�

тва знань Ф. Махлуп додатково включав: 1) «сам

акт «правління», оскільки він складається

з формулювання правил поведінки та з передач

їх тим, хто повинен їм підкорятися, а також тим,

хто наглядає за поширенням та контролює

виконання цих правил»; 2) законодавчу діяль�

ність, «адже законодавчі органи часто назива�

ють дискусійними клубами, а дискусії прова�

дяться лише з метою створення і змінення

уявлень у свідомості учасників дискусій та всіх

присутніх; окрім того, новостворювані закони,

розроблені законодавчими органами, є новими

для суспільства знання, що вимагають уваги

з боку всіх, кого вони можуть стосуватися»;

3) юридичну діяльність уряду, зокрема судів,

«які приймають рішення з метою змінити знан�

ня в думці одних і підтвердити знання в думці

інших, а також створити знання в думці пред�

ставників органів примусу»; 4) адміністративну

діяльність державних органів, адже «давати

керівні вказівки виконавцям означає створюва�

ти в їх думках знання» [4, с. 395–396]. 

Отже, Ф. Махлуп зробив помітний внесок

у розвиток концепції суспільства знань. Однак,

не він був першим, хто започаткував її розробку.

Як вже зазначалося, ідею щодо майбутнього сус�

пільства знань ще в ХVІІ ст. висунув Ф. Бекон,

а заклав підвалини самої концепції суспільства

знань та сформулював її основні положення

видатний український мислитель В. І. Вернадсь�

кий в своїй ще до кінця не оціненій світовим на�

уковим співтовариством концепції ноосфери. 

Отже, дійсно є достатньо підстав вважати са�

ме В. І. Вернадського, а не Ф. Махлупа, «бать�

ком�засновником» концепції «суспільства знань»,

яка тоді отримала назву «концепція ноосфери».

Зародження цієї концепції в СРСР, в часи пану�

вання тоталітарного режиму, можна, на думку

автора, розглядати і як особливість становлення

концепцій інформаційного суспільства та сус�

пільства знань, і як закономірність, яка полягає

у тому, що справжні вчені можуть висувати гені�

альні ідеї та розробляти креативні концепції

у будь�яких соціально�економічних і політич�

них умовах. Як би там не було, але концепція

«ноосфери» В. І. Вернадського випередила і пев�

ною мірою перевершила всі концепції щодо

і тодішнього, і сучасного суспільства, оскільки

в ній вже були висловлені майже всі ті положен�

ня, які містяться в сучасних концепціях суспіль�

ства знань.

Не ставлячи під сумнів значимість внеску

Ф. Махлупа, зазначимо також, що його концеп�

ція суспільства знань, окрім всього іншого, і на

відміну від концепції ноосфери В. І. Вернадсь�

кого (читай — сучасної концепції суспільства

знань) слабує на економічний та географічний

детермінізм, оскільки була присвячена пере�

важно аналізові економічних наслідків проду�

кування і поширення знань в США.

Все вищенаведене дає підстави для наступ�

них висновків:

1. Витоки та джерела ідей (саме ідей, а не

концепцій) інформаційного суспільства та сус�

пільства знань лежать ще в творчому доробку

англійського дослідника ХУІІ ст. Ф. Бекона.

2. Теоретико�методологічні засади й основні

положення концепцій інформаційного суспіль�

ства та суспільства знань, щоправда названі тоді

і відомої сьогодні як «концепція ноосфери», були

сформульовані видатним українським мислите�

лем В. І. Вернадським ще в 20�х — 40�х рр. ХХ ст.

3. Віддаючи належне творчому доробкові
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Ф. Махлупа, тим не менше, зазначимо, що, по�

перше, це був дійсно вагомий внесок, але не

в зародження, а в розвиток концепцій інформа�

ційного суспільства та суспільства знань, біля

витоків яких стояли Ф. Бекон та В. І. Вернадсь�

кий. По�друге, ідеї Ф. Махлупа, за всієї їх значу�

щості, мали і певні недоліки. Їм, зокрема, була

притаманна така особливість, як економічний

та географічний детермінізм, який полягав

у тому, що його концепція стосувалася переваж�

но економічної сфери суспільного життя, при�

чому винятково США.

Статья посвящена исследованию истоков
и источников зарождения и становления концеп%
ций информационного общества и общества зна%
ний, а именно идей Ф. Бекона, В. Вернадского
и Ф. Махлупа, которые стали теоретико%мето%
дологической основой развития современных под%
ходов к формированию информационного обще%
ства и общества знаний.

Ключевые слова: концепции информацион�

ного общества, общество знаний, человеческая

цивилизация.

The article is devoted to research of sources of ori%
gin and becoming of concepts of an information socie%
ty and a society of knowledge, namely F.Bekona,
V.Vernadsky and F. Mahlupa’s ideas which became
a теоретико%methodological basis of development
of modern approaches to formation of an information
society and a society of knowledge.

Key words: concepts of an information society, a

society of knowledge, a human civilization.
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У статті детально розглянуто політичну віру
та комунікацію, а також процес дослідження
моделей обміну інформацією. Робиться акцент на
тому, що легітимізація влади спирається на полі%
тичну віру, яка формується в результаті розпов%
сюдження ідей. Автором охарактеризовано обмін
інформацією у тоталітарному, авторитарному
суспільстві та в процесі їх демократизації.

Ключові слова: демократизація, політична віра,

політична комунікація, трансформація.

Комунікація є невід’ємною частиною життя

як суспільства, так і держави. Жодна людина не

може перебувати довгий час в ізоляції від інших.

Обмін інформацією виступає чинником розвит�

ку як особистості, так і суспільства в цілому. Су�

часні трансформаційні процеси ведуть не тільки

до формування демократичного політичного

режиму, але й до утворення інформаційного сус�

пільства, що, в свою чергу, передбачає підви�

щення значення комунікації в усіх соціальних

процесах. Відбувається безперервний, швидкий

обмін інформацією між інститутами державно�

го управіління та громадянським суспільством,

а також циркуляція інформаційних потоків все�

редині держави та між громадянами. В процесі

зміни політичного режиму відбувається також

і зміна моделей комунікації. Політична віра здат�

на утворювати власне поле сенсів та полегшувати

обмін інформацією в стабільному суспільстві.

Вивчення процесу формування та особливостей

функціонування політичної віри в умовах пере�

хідного суспільства є необхідним для розуміння

цих змін.

Аналізу поняття політичної комунікації та її

сутнісної сторони присвячені роботи таких до�

слідників: М. Ю. Гончарова, М. В. Ільїна, Е. Ден�

ніса, Ж.�М. Коттре, Г. Г. Почепцова, В. М. Беби�

ка та ін. Поняття ж політичної віри залишається

недостатньо вивченим, тому при розгляді цього

феномену використовувались роботи каласиків

філософської та соціологічної думки.

Метою даної статті є визначення взаємозал�

ежності політичної віри та комунікації.

Політичну віру можна дефініціювати як:

«ставлення до дійсності, продиктоване глибо�

кою прихильністю до політичного ідеалу, век�

торно�регулятивний чинник змін у суспільному

житті; особисто набуті, емоційно пережиті й ви�

знані політичні ідеали, принципи й норми по�

ведінки та діяльності, ознака політичної культу�

ри людини.» [3, c. 86]. Саме процес комунікації

і є тим шляхом, за допомогою якого ідеали ста�

ють особисто набутими.

П. Тілліх розуміє віру як стан граничної заці�

кавленості: динаміка віри це динаміка гранич�

ного інтересу людини. Слово «інтерес» вказує

на двосторонність зв’язку: це відносини між

тим, хто цікавиться, і тим, що цікавить. Гранич�

ний інтерес задає глибину, спрямованість та

єдність всіх інших інтересів і, разом з тим, всій

особистості. Політична комунікація також за�

снована на усвідомленні певних інтересів.

Людина, як і будь�яка жива істота, зацікавле�

на в багатьох речах, перш за все в тих, від яких

залежить її існування — в їжі, житлі. Але на від�

міну від інших живих істот, вона має також

духовні інтереси — пізнавальні, естетичні,

соціальні. Потенції людини, за своєю суттю,

є силами, які прагнуть до актуалізації. Проте

політичні інтереси є минущими і в жодному

випадку не можуть бути граничними, але час від

часу вони претендують на цю роль. Це може

призвести до глибоких розчарувань та зневір’я.

Акт віри, як і будь�який акт духовного життя

людини, залежить від мови. Без мови не існує

акту віри. Віра, що не має мови, є сліпою і не

направлена ні до якого змісту. Лише в мовній

спільноті людина здатна актуалізувати свою віру. 

Найбільш розповсюдженим неправильним

розумінням віри є її інтерпретація як особливого

акту пізнання, що має низький рівень доведено�

сті. Щось більш або менш вірогідне стверджу�

ється, незважаючи на недостатність теоретич�

ного обґрунтування. В повсякденному житті

така ситуація є прийнятною. Людина вірить, що

інформація, якою вона володіє, є істиною. Вона

вірить, що наукова теорія здатна адекватно

пояснити фактичний матеріал, що хтось буде

діяти визначеним чином, що політична ситуа�

ція зміниться в певному напрямку. У всіх цих

випадках вірування засновано на доказі, достат�

ньому для того, щоб ця подія здавалась можли�

вою. Часом людина вірить в те, що має низький

ступінь вірогідності, але не є неможливим.

Тепер слід дати визначення політичній кому�

нікації. Політологічний енциклопедичний слов�

ник дає таку дефініцію, як «комунікація полі�

тична (від лат. сommunicatio — повідомлення,

КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ПОЛІТИЧНОЇ ВІРИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

О. М. Супруненко, аспірантка кафедри політичних наук 

Київського національного університету іменіТараса Шевченка
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передача, бесіда, розмова) — це процес переда�

чі, обміну політичною інформацією, який

структурує політичну діяльність і надає їй ново�

го значення, формує громадську думку і полі�

тичну соціалізацію громадян з урахуванням

їхніх потреб та інтересів» [3, с. 162]. 

У 1940�х роках дослідниками була запропоно�

вана двоступенева модель, яка полягає в тому, що

вплив масової комунікації на індивіда є непря�

мим. Він опосередковується через лідерів певних

мікрогруп, яких називають «лідерами громадсь�

кої думки». Такі особи, що виявляють активну

зацікавленість певними проблемами, пізніше

висвітлюють свою точку зору щодо прочитаного

чи почутого ними для решти членів мікрогрупи,

які є більш пасивними. Оскільки такі лідери зав�

жди користуються певним авторитетом, то інші

члени мікрогрупи починають прислухатись до

його бачення проблеми та до його порад. До того

ж інформаційно�пропагандистський вплив тако�

го роду зазвичай здатний закріпити вже наявні

у індивіда переконання або актуалізувати латент�

ні вподобання, сприяти свідомому уточненню

невизначеної позиції. У дуже рідкісних випадках

можливе переконання індивіда у кардинально

протилежних позиціях.

У середині 50�х років були висунуті принци�

пово інші концепції, так звані мікрорівневі тео�

рії політичної комунікації, що виходили з уяв�

лень про активну поведінку аудиторії щодо

вибору джерел інформації і добору розповсю�

джуваних повідомлень: теорія «когнітивного

дисонансу» Л. Фестінгера, а також «теорія ко�

рисності і задоволення потреб» Е. Каца. Теорія

«когнітивного дисонансу» пояснювала те, що

насправді, коли нав’язують певні думки та ідеї,

то люди потрапляють у певний психологічний

дискомфорт. Тому індивід, бажаючи уникнути

дискомфорту, обирає та сприймає лише ті зов�

нішні повідомлення, які не суперечать її устале�

ним переконанням. «Теорія корисності і задо�

волення потреб» пояснює основну причину

відбору людиною того чи іншого повідомлення

за принципом задоволення її власних інтересів.

Людина робить свій вибір, виходячи з користі,

яку несе для неї та чи інша інформація. 

Наприкінці 60�х — початку 70�х рр. у зв’язку

з інтенсивним поширенням телебачення поміт�

но активізувалися дослідження, пов’язані з вив�

ченням впливу ЗМІ на електоральну поведінку і

хід виборчих кампаній. Дані напрямки дослі�

джень належать У. Ліпману, який ще на початку

20�х років першим вказав на те, що під впливом

ЗМІ у свідомості індивідів виникає спрощений,

перекручений і стереотипізований образ зов�

нішнього світу. 

У системі політичної комунікації виділяють

три рівні інформаційних потоків: 1 — обслуговує

органи влади і керування (циркулює службова

інформація); 2 — утворює інформаційне середо�

вище діяльності партій, профспілок, суспільних

рухів (циркулюють програми, статути); 3 — звер�

тається безпосередньо до громадської думки, до

масової свідомості, до політичної поведінки.

У цьому дослідженні основна увага буде приділе�

на третьому рівню інформаційних потоків, а та�

кож його організації під впливом першого.

Оскільки у сучасному розумінні політичну

комунікацію почали досліджувати в період Пер�

шої світової війни, то спочатку слід розглянути

обмін інформацією між державним апаратом та

суспільством у тоталітарному режимі.

Тоталітаризм — це форма державного устрою,

що відзначається повним контролем держави

над усіма сферами суспільства [3, с. 663]. До

основних рис тоталітаризму відносять наявність

загальнообов’язкової ідеології з беззаперечною

вірою в неї, що проникає в усі сфери життя

людини й суспільства, підпорядкування особи�

стих цілей загальнодержавним цілям режиму,

жорстоке переслідування противників режиму,

інакодумства, масовий державний терор як

засіб досягнення цілей.

У політичній лексиці такої системи фактич�

но не існує нейтральних слів з точки зору се�

мантики. Всі слова виражають ідеологію, і саме

в цьому проявляється їхня безбарвність. Такі

слова (хоча й не всі, але більшість) не стануть

архаїзмами чи історизмами. Вони — складова

політичної царини, в першу чергу, а вже потім

можна говорити про їхню приналежність до

мови як до живого організму, живої системи. Це

мертві штампи заідеологізованого часу, які нав�

ряд чи стануть зрозумілими для наступників.

Міфи, створені за тоталітаризму, мають неабия�

ку силу в свідомості громадян. Вони сповнені

віри, надії, гордості за власний народ.

У сталінській тоталітарній моделі суспільства

ворог займав досить важливе місце. Визначення

«за ворогом» було характерним для суспільства

в цілому. Риторика ворога як додаток до ритори�

ки перемог, вигідна для держави, реальний світ

вона перетворює в світ чорно�білий, що живе за

символічними законами. Мова тут завжди йде

про символічне, а не реальне життя. 

Устремління до перемоги (часто нереальної)

стає манією тоталітарної системи. Перемога

стала виглядати природним виміром будь�якого

руху. Це призвело до наступних наслідків у сус�

пільстві: знищення негативної для системи

інформації; спрямованість політичної свідомості

в майбутнє — це є вигідним для тоталітарної

системи, оскільки є суто модельованою ситуа�

цією перемоги і вже сьогодні можна користувати�

ся її результатами — вселити віру в неї народу як

щодо вже здійсненного факту; різке посилення
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хвалебної риторики, що піднімає престиж полі�

тичного лідера, його дій та всієї тоталітарної

системи; збільшення обсягу позитивних симво�

лів; перебудова всієї моделі людської поведінки

на користь моделі державних перемог [5, с. 87]. 

У недемократичних режимах уявлення про

політику формуються не в напрямку від індиві�

дуальної свідомості до масової, а від масового до

індивідуального. І у випадку протиріччя між

ними перевага надається колективним віруван�

ням, рівень впливу яких підтримується всією

пропагандистською машиною. 

Жодним іншим чином віра не може виразити

себе адекватно, окрім як скориставшись мовою

символів. Віра — це прийняття символів, які

виражають наш граничний інтерес. Знаки не

беруть участі у тій реальності, на яку вказують,

а символи — навпаки. Відповідно, знаки можна

замінити, виходячи із необхідності та певних

умов, в той час як символи замінити неможливо. 

Прапор ніби причетний до могутності дер�

жави, яку він представляє. Тому заміна прапора

можлива лише в результаті історичної катастро�

фи, яка замінить існуючий стан речей. Вияв

неповаги по відношенню до прапора сприйма�

ється як неповага до певної групи людей. Також

особливість символу полягає в тому, що він

викриває ті рівні реальності, які, як правило,

приховані від нас. Крім того, що символ відкри�

ває для нас цю об’єктивну реальність, він також

розкриває елементи нашої душі, які відповіда�

ють цим вимірам та елементам реальності. 

Цілеспрямовано створити символи нем�

ожливо. Вони народжуються в індивідуальному

і колективному безсвідомому і здатні діяти,

лише якщо їх сприйматиме безсвідомий вимір

нашого буття. Їх неможливо винайти, вони як

живі істоти народжуються і помирають. Вони

народжуються, коли ситуація сприяє цьому,

і помирають, коли не здатні більше відповідати

на запити групи, в якій вони виникли. Міфи —

це символи віри, які сплетені у розповідь. Він

використовує матеріал нашого повсякденного

досвіду. Необхідно розмежовувати дві основні

форми символічного вираження — інтуїтивну

та активну. Традиційно вони називаються мі�

фічною та ритуальною. 

Від інтерпритації політичних подій, їх розу�

міння та надання їм значення, залежить зміст

політичної віри. Суб’єктивну та об’єктивну сто�

рони акту віри поєднує граничний інтерес: віра,

за допомогою якої вірять, і віра, в яку вірять.

Перше розуміння — класичне позначення цен�

трованого акту особистості, акту граничного

інтересу. Друге розуміння — класичне позначен�

ня того, до чого цей акт спрямований, найгра�

ничнішого, що виражено в символах. [7, с. 139]

Досить важливим є розуміння, що одна сторона

цієї проблеми неможлива без іншої. Немає віри

без змісту до якого вона спрямована. Завжди

існує щось, що осмислюється в акті віри. І воло�

діти змістом віри можливо лише в акті віри. 

Система шкільної освіти, а саме: викладання

історії та літератури, позиціонує індивіда відно�

сно оточуючого світу, породжує політичну віру.

Цей неусвідомлений вплив чиниться в процесі

політичної соціалізації.

Політична віра не належить лише окремій

особі, вона поширюється серед найближчого

оточення, а потім охоплює все більшу і більшу

кількість людей. Все це відбувається за рахунок

комунікації. Наскільки швидко і яким чином

поширюватиметься політична віра — залежить

від типу комунікації.

Будь�яка влада нав’язує свої категорії

мислення, символи, пріоритети, цінності, в які

людина обов’зково віритиме більшою чи мен�

шою мірою, вона створює легітимну національ�

ну культуру. Весь капітал держави є символіч�

ним, тобто вона володіє засобами нав’язування

стійких світоглядних принципів, в ній сконцен�

трована потужна символічна влада. 

Політичний діяч черпає свою політичну силу

в тій довірі, яку група у нього вкладає. Його

могутність засновується на тому повідомленні,

яке він передає групі і яке є уявленням про саму

групу та її відносини з іншими групами. Він як

довірена особа, що ніби пов’язана зі своїм наро�

дом певною раціональною програмою, є також

захисником, який пов’язаний зв’язком іденти�

фікації з тими, хто покладає на нього всю свою

надію. Його специфічний капітал є в чистому

вигляді довірчою цінністю, що залежить від уяв�

лення, думки, вірування. Він як захисник має

потребу в тому, щоб у нього вірили, щоб йому

довірили цей кредит. Тому він змушений брати

на себе зобов’язання поширювати свої благо�

діяння на тих, хто його підтримує [1, с. 210].

Інтегруюча сила віри залежить в кожній кон�

кретній ситуації від суб’єктивних і об’єктивних

факторів. Суб’єктивний фактор полягає у сту�

пені відкритості людини назустріч силі віри,

тобто в тому, наскільки її граничний інтерес

є сильним та пристрасним.

Для такої форми владних відносин як тоталі�

таризм, є характерним державне насильство та

гіпертрофована політизація всіх сфер життя,

надмірне розширення політичного простору.

Віра в безмежні можливості політичних засобів

регулювання соціальних відносин, властива

тоталітарній еліті, призводить до витіснення

механізму суспільної саморегуляції. У цих умовах

насильство неминуче виступає як один з основ�

них засобів, за допомогою яких держава спрямо�

вує соціальну поведінку індивідів і груп. Крім

того, в умовах тоталітаризму суб’єкти влади
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керуються у своїх діях революційними завдання�

ми, ідеєю тотальної перебудови суспільства.

Оскільки будь�який соціальний злам має хворо�

бливий характер, то й викликає опір. Не дивно,

що за масштабами державного насильства тота�

літарні системи перевершують усі інші. 

Тоталітаризм пройшов шлях від віри в пречу�

дові утопічні «блага для всієї нації (або всіх

людей чи пролетаріату)» до абсолютно рафіно�

ваних технологій пригнічення особистості та її

внутрішнього світу, суспільства і його потенцій�

них творчих можливостей. Від інтерпритації

політичних подій, їх розуміння та надання їм

значення залежить зміст політичної віри. Але

весь цей час домінуючою залишалась верти�

кальна модель комунікації. Іншою характерною

рисою комунікації за тоталітаризму був її опти�

мізм. Оптимізм — це єдина ідея, яка об’єднує,

а не роз’єднує. Відсутність критики створювала

такий ефект, ніби всі говорять «в один голос».

Горе, як і оптимізм, має регулятивну силу, проте

йому не вдається стати об’єднуючим фактором

на довгий час. 

Поштовхом до переходу від тоталітарних до

авторитарних систем у східній Європі була

смерть Й. В. Сталіна. Проте в подальшому

боротьба за владу проводилась тоталітарними

методами. Розпад інститутів цього режиму

пройшов три етапи: «відлига» з середини 50�х до

середини 60�х років, «застій» з другої половини

60�х до початку 80�х років, реформи та револю�

ційні процеси середини 80�х — початку 90�х

років. Цей період, по суті, був переходом від

тоталітаризму до авторитаризму.

Авторитаризм не відрізняється таким висо�

ким рівнем політизації суспільства, як тоталіта�

ризм. Особистість і суспільство зберігають ви�

значену автономію в неполітичних сферах. Тому

при меншому, ніж в умовах тоталітарної систе�

ми, державному насильстві авторитаризм виріз�

няється більшими можливостями для свободи

індивіда. Цей спосіб організації влади вже

містить горизонтальну модель комунікації все�

редині громадянського суспільства, але ще не

спирається на неї в процесі легітимізації та не

приділяє значної уваги формуванню громадсь�

кої думки.

Специфіка політичної свідомості, особливо

на рівні суспільної психології, полягає в тому,

що верифікувати будь�що в її сфері дуже склад�

но, так як інформації, зазвичай, недостатньо,

тому починає функціонувати стереотип. В пе�

ріод трансформації ще досить довгий час про�

довжують діяти форми тоталітарної свідомості.

Тоталітарна свідомість — це ментальність,

що формується не під впливом реальних подій,

а з точки зору їх вербального оповіщення. Для

неї досить важливим є існування моделі жертви,

що була орієнтована на майбутнє, проте інколи

модель жертви була результатом минулих подій

(громадянська війна, вітчизняна війна) та ніко�

ли вона не мала права дивитись на сьогодення,

тому що воно є принципово правильним. При�

чина погіршення теперішнього завжди знахо�

диться за межами цієї точки простору і часу,

і тому вона носить об’єктивний, а не суб’єктив�

ний характер [5, с. 77]. Віра в жертву була на�

стільки ж необхідною, як і її виконання. Вер�

бальна ситуація тут перемагає саму реальну

подію. Описаний образ жертви зближує часові

точки: сьогодні для завтра, сьогодні із вчора.

У процесі трансформації політичного режи�

му слід констатувати факт зміни моделей полі�

тичної комунікації від однолінійності та одно�

направленості до появи елементу зворотнього

зв’язку в комунікаційному процесі. Навіть самі

вибори та референдум є комунікативними акта�

ми — це ніби діалог між тими, хто управляє, та

тими, ким управляють. Саме акт голосування

розглядається як відповідь керованих на кому�

нікативні дії керуючих. А результат виборів зал�

ежить від тих вірувань та переконань, які най�

більш поширені в державі. Було б невірно

аналізувати політико�комунікаційні відносини

лише за вертикальним принципом «правлячі

еліти — керовані маси». Чим демократичнішим

є суспільство, тим більшого значення набуває

горизонтальний рівень обміну потоками полі�

тичної інформації, сполучення пануючого

комунікаційного потоку, що ініціюється держа�

вою, з інформаційними потребами і пріоритета�

ми громадянського суспільства, які формуються

на більш широкій ціннісній основі.

Процес демократизації призводить до роша�

рування суспільства та появи великої кількості

інформаційних потоків, які пропагують різно�

манітні цінності, що призводить до появи різ�

них за змістом вірувань. Тобто, політичний

режим формує основні моделі комунікації, які,

в свою чергу, визначають спосіб формування

політичної віри.

Якщо інформаційні потоки можуть просто

нашаровуватись один на інший в просторі і часі,

то для того, щоб вони були сприйнятими, а не

перетворились у шум, вони потребують певної

структуризації. Найпершою буде «почута» та

інформація, що містить інтерес для людини,

а також є зрозумілою для неї. Тобто, політична

віра виступає усвідомленим інтересом, що фор�

мується на основі первинної інформації, на�

ступна ж «порція» інформації сприйматиметься

критично на основі вже наявних переконань.

Саме тому надається таке важливе значення ви�

хованню та первинній соціалізації особистості. 

На цьому етапі можна поставити питання про

появу суперечливих, на перший погляд, вірувань.
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Логічно було б зробити закид демократичному

режиму з приводу того, що він провокує зневіру

та плюралізм позицій, що веде до появи екзи�

стенційного сумніву, особливо коли ми стика�

ємось з повним спектром суперечливої інформа�

ції. Але насправді це не так. Віра, а особливо

демократична, яка в найзагальнішому вигляді

виступає як віра в можливість [6, с. 23], містить

в собі елемент сумніву, ризику та мужності.

Сумнів, який присутній у кожному акті віри —

не методологічний та не скептичний. Це сумнів,

яким супроводжується ризик. Його можна було

б назвати екзистенціальним, на відміну від

методологічного та скептичного. Він не запере�

чує конкретну істину, але змушує усвідомлюва�

ти присутність елементу ненадійності в будь�

якій істині. Одночасно сумнів, який існує у вірі,

приймає цю ненадійність в акті мужності. Через

те, що віра містить в собі мужність, вона може

включати і сумнів з приводу самої себе. 

Безумовно, віра і мужність не тотожні. Віра

володіє й іншими елементами, крім мужності,

а мужність виконує й інші функції, окрім утвер�

дження віри. Тим не менше, акт, в якому муж�

ність містить ризик, належить до динаміки віри.

Поряд з вірою і комунікативні процеси мають

свою динаміку. Найактивніша передача інфор�

мації буде в період криз та сумніву, а також в ча�

си глибокої переконаності у правильності пев�

них ідей. Власне, тільки позиція нігілізму та

зневір’я гальмує процес комунікації. 

Якщо виник сумнів, то його не варто розгля�

дати як заперечення віри, а як елемент, який

завжди існував і завжди буде існувати в акті

віри. Екзистенційний сумнів та віра — два

полюси однієї і тієї ж реальності, стану гранич�

ного інтересу (для політичної віри — стану полі�

тичного інтересу, який тимчасово виступає як

граничний).

Ні віру, ні сумнів неможливо абсолютно зни�

щити в людині. Сумнів можна перемогти, але не

його пригніченням, а мужністю. Мужність не

заперечує наявність сумніву: вона приймає сум�

нів в себе як вираження своєї кінечності та

утвердження змісту граничного інтересу. Муж�

ність не потребує гарантій беззаперечного пере�

конання, вона несе в собі ризик, без якого жит�

тя є неможливим.

За демократичного режиму віра ставить

питання, хто виражає політичний інтерес люди�

ни найбільш адекватно. Протистояння ідеоло�

гій — це протистояння засобів вираження інте�

ресу та способів комунікації.

Отже, політична віра виступає як особисто

набуті, емоційно пережиті й визнані політичні

ідеали; принципи й норми поведінки та діяльно�

сті людини, а також вона є ознакою політичної

культури особистості. Саме завдяки комунікації

(процесу передачі та обміну інформацією) стає

можливим набуття та наслідування ідеалів сус�

пільного життя. Акт віри, як і будь�який акт

духовного життя людини, залежить від мови

і оперує символами. Віра, що не має мови, є слі�

пою і нікуди не направлена ні до якого змісту,

вона не усвідомлює себе. Лише в мовній спільно�

ті людина здатна актуалізувати свою віру. Тому

від того, які моделі комунікації функціонують

в суспільстві, залежить зміст політичної віри. 

Державна влада володіє символічним капі�

талом і має засоби нав’язування стійких світо�

глядних принципів. Для тоталітаризму є харак�

терним превалювання вертикальної комунікації,

функціонування моделі жертви та образу ворога,

що зумовлює оптимізм політичної риторики,

а також віра у перемогу. Авторитаризм вже міс�

тить горизонтальну модель комунікації всередині

громадянського суспільства, але ще не спираєть�

ся на неї в процесі легітимізації влади та не приді�

ляє значної уваги формуванню громадської

думки, через те, що все ще залишається можли�

вим використання насильства для підкорення

державному апарату. 

Демократичний режим заперечує насильство

і підносить принцип свободи громадян. А про�

цес демократизації призводить до рошарування

суспільства та появи великої кількості інформа�

ційних потоків, що пропагують різноманітні

цінності, які спричиняють появу різних за змі�

стом вірувань. Починає формуватись демокра�

тична віра, яка у загальному вигляді виступає як

віра в можливість та містить в собі елемент сум�

ніву, ризику та мужності.

В статье детально рассматривается полити%
ческая вера и коммуникация, а также процесс
изучения моделей обмена информацией. Акценти%
руется внимание на том, что легитимизация вла%
сти базируется на политической вере, которая
формируется в результате распространения
идей. Автором дана характеристика коммуника%
ции в тоталитарном, авторитарном обществе
и в процессе их демократизации.

Ключевые слова: демократизация, политиче�

ская вера, политическая коммуникация, тран�

сформация.

The article is focused on the detail analysis of the
concepts «political belief», «communication» and the
research of communicative models. It is mentioned,
that a power legitimization is based on political belief.
And the transmissions of ideas forms the political beli%
ef. Also the author examines the information
interchange in totalitarian, authoritarian society and
in process of their democratization.

Key words: democratization, political belief,

political communication, transformation. 
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В статті розглядаються проблеми політичної
міфотворчості на українських теренах, особливо%
сті створення та функціонування політичних
міфів. Автор звертає увагу на раціональність
сучасних політичних міфів та їх здатність
виступати своєрідним захисним механізмом
соціуму. 

Ключові слова: політичний міф, міфотвор�

чість, українська політична практика.

Політичне міфотворення стало неодмінною

ознакою сучасної складної і багатовимірної дій�

сності. Міф стає потужним засобом впливу на

масову свідомість, маніпулювання нею, неві�

д’ємною складовою політичного управління.

Міфи не відтворюють і не пояснюють реальну

дійсність. Вони використовують її для створен�

ня ілюзії, гармонійної конструкції — своєрідної

системи координат для свідомості, специфічно�

го відтворення нею суспільних явищ. Як систе�

ма, утворена сукупністю символів (смислів,

значень), вона інтерпретує дійсність і надає їй

несуперечливої аксіоматичності. 

Можливість знищити міф — це теж міф. Руй�

нування міфу неминуче призводить до створен�

ня нового міфу. Деміфологізація призводить до

ціннісних зсувів. Свідомость пербуває у стані,

який Л. Фестінгер назвав когнітивним дисонан�

сом [1]. Зіткнення в свідомості суперечливих

знань і переконань, поведінкових настанов

щодо якогось об’єкта чи явища викликає від�

чуття дискомфорту і бажання усунути або стерти

суперечності. Людина буде шукати вирішення

емоційного і когнітивного дисонансу в новому

міфі. І це процес не індивідуального, а колек�

тивного пошуку. І вибудовуються міфи з розра�

хунку не на індивідуальну, а на масову свідо�

мість, на натовп, який, як писав Г. Лебон,

«ніколи не прагнув до правди, він відвертається

від очевидності, яка не подобається йому, і воліє

поклонятися омані, якщо тільки омана прива�

блює його. Хто вміє вводити натовп в оману, той

легко стає його володарем; хто ж намагається

привести його до тями, той завжди стає його

жертвою» [2, с. 188]. 

Міфотворчість стала невід’ємною складовою

політичних технологій. Технологія творення

міфів (як мистецтво, майстерність, метод пере�

творення даного у необхідне) грунтується на

розумінні ступеня впливу міфу на свідомість

і його особливостях, зокрема, на тому, що він

спирається і оперує не дійсністю, а психологіч�

ними станами, очікуваннями людей. 

Таким чином, стихійна міфотворчість заміню�

ється свідомим конструюванням міфів. Це дове�

дено дослідниками на аналізі матеріалів масової

культури й політичної реклами, політичних

подій (В. Лисенко, Г. Почепцов, С. Самохвалова,

В. Фесенко, Н. Хома та ін.). «Нині можна впев�

нено сказати, що вивчення і продукування міфів

стало науковою дисципліною, і не важливо, як її

називають — ідеологією, пропагандою, імідже�

логією, PR або рекламою. Зацікавленість міфом

як засобом модифікації суспільної свідомості

визначається його сутністю. Синкретичний,

нерозчленований початок, що несе в собі міф,

цікавий фахівцям, зайнятим у сфері віртуалізації

навколишнього простору» [3]. 

Аналізуючи вплив міфотворчості на політич�

ну свідомость і буття, варто застерегтись від

його трактування винятково у негативному

контексті. Міфологічні конструкції цілісні й уні�

версальні. Універсальність цієї конструкції

полягає ще й у її специфічній спрямованості.

З одного боку, міф націлений на усунення супе�

речностей чинного порядку, його легітимації,

а з іншого — є підгрунтям оновлення, нищення

чинного і розбудови нового соціального і полі�

тичного порядку, нових норм і зразків поведінки. 

Розділ XII
ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНІ
КОМУНІКАЦІЇ

КОНСТРУЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ МІФІВ: 
УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА

Ю. Шайгородський, кандидат психологічних наук, 

президент Українського центру політичного менеджменту

УДК 32.019.51 (477)
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За умови послаблення легітимації існуючої

системи, наростання суперечностей, нестабіль�

ності, міф стає необхідною передумовою їх

подолання. «Відомо, що міфологеми є ефектив�

ним механізмом адаптації в складних умовах. За

допомогою міфів спочатку віртуально, а потім

і в дійсності долають перепони, переборюють

негаразди, перемагають ворогів» [3]. 

Якщо основу міфотворчості становить систе�

ма позитивних символів, то вона може бути

використана для здійснення прогресивних сус�

пільних змін.

В політичному міфі знаходимо символізацію

і гіперболізацію фактів і явищ суспільного

життя, проте за визначенням він сприймається

як реальність, над якою не замислюються. Як

слушно зауважує В. Андрущенко, «націонал�

шовінізм, істеричний «патріотизм», соціальна

демагогія, квазірелігійні та паранаукові вчення,

кумироманія і т. ін. — далеко не повний перелік

напрямів і тем міфотворчості, обійми якої

є, мабуть, найбільш міцними і довготривалими.

«Ворог народу», «наші — не наші», «світова

змова», «пошук іншопланетян» і тому подібні

фантастичні пояснення, що їх «підсовує» міфо�

логія, не підлягають раціоналізації, перевірці на

істину» [4, с. 325]. Результатом підкорення «со�

ціальній демагогії» є втрата індивідами інтелек�

туальної рефлексії.

Сучасний міф створюється певним набором

ідей�міфологем і символів. Політична символі�

ка стає важливим елементом реалізації політич�

ної влади: «Маніфестації, військові паради,

демонстрації, політичні з’їзди, які передують

будь�якій мобілізації натовпу, показують нам,

що без символів, шанованих чи руйнівних, не

може бути активних мас, як і мас взагалі» [5,

с. 202–204]. 

Такі політичні міфи, як демократія, соціа�

лізм, арійство тощо, які мають за певних умов

максимальний аргументативно�легітимуючий

ефект, ніби кочують від однієї культури до

іншої, від епохи до епохи, в «очікуванні»

сприятливого грунту для відродження. Як під�

креслює А. Атанесян, однією з особливостей

багатьох пострадянських держав було, з одного

боку, «прищеплення» міфів, характерних для

західноєвропейської культури (в основному

пов’язаних з можливостями демократизації

й побудови громадянського суспільства, здій�

снення ринкових реформ і лібералізації, між�

державної інтеграції і т. п.); з іншого боку, від�

бувалося відродження національних міфів,

особливо в перші роки незалежності, де героїч�

не минуле народу відігравало основну роль [6] .

Вважається, що енергетичним підживленням

міфів, зокрема, національних, є архетипи. Архе�

типові особливості народу утворюються протя�

гом всієї історії нації. Національна самосвідо�

мість формується на основі міфів і є їх невід’єм�

ною частиною. Точніше було б сказати, що істо�

ричні події стають значущими для нащадків,

коли вони вписуються в структуру національно�

го міфу. Під національною свідомістю розумі�

ється «система колективних соціально�психо�

логічних феноменів, сутністю яких насамперед

є уявлення про свою спільноту як національну,

окрему від інших спільнот» [7]. Багато феноме�

нів національної свідомості мають міфологіч�

ний характер. За Л. Іоніним, крім політичного

та культурного націоналізму варто виділяти ще

і міфологічний як найбільш глибинний і фунда�

ментальний [8]. Тим часом Дж. Армстронг вважає

основою становлення української ідентичності

не демографічну чи лінгвістичну безперер�

вність, а міф про неї [9]. До того ж, як вважають

О. Донченко i Ю. Романенко, українському

етносу міфологічне мислення притаманне біль�

ше, ніж багатьом іншим [10]. Щоправда, таке

судження теж має дещо міфологічний характер,

адже відповідних досліджень з використанням

емпіричних методів в цьому напрямі не здій�

снювалося.

На думку дослідників, є очевидним, що суча�

сні ідеї існують значною мірою у вигляді міфо�

логем. Міфотворчість в Україні за сучасних умов

виявляється через низку нових міфологем —

«відродження», «європейський вибір», «помста

старшому братові», а також у міфах, стереоти�

пах, що конструюються і поширюються засоба�

ми масової інформації (телебачення, газети,

реклама тощо); через архаїстику: відроджен�

ні/продовження козацьких традицій, зверення

до джерел трипільської культури, язичницького

міфу тощо.

Міфологема «відродження», про яку вже зга�

дувалося, «одразу актуалізує й космогонічний

міф, за архетипом якого воно й здійснюється:

відродження у будь�якій міфології означає

ритуальне повернення до джерел і постійне

перестворення космосу з хаосу шляхом титано�

магії та героїчної боротьби з чудовиськами. Ця

романтична міфологема надала метатворчої

форми також несвідомому бажанню в своєму

розвитку орієнтуватися на теорію та науку як

підгрунтя й спосіб легітимізації, міфологема

Відродження — на волю до самовизначення,

«чуття єдиної родини», віру» [11, с. 71–72]. Як

пише Н. Амельченко, пошуки «душі» нації

призвели до хаотичного продукування міфіч�

них образів «аріїв», «трипільської культури»,

«козацької вольниці» як джерел української

ментальності. Тут тільки виникає питання:

скільки ще нових міфів породить громадська

думка і технологи на грунті архаїстики і суча�

сності.
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Таким чином, міфологема «відродження»

вимагає перегляду історії України: «Вона поста�

ла як героїчна боротьба за незалежність з чудо�

виськами комунізму й тоталітаризму» [11, с. 72].

Такий підхід, як зауважує Н. Амельченко,

є перевернутим прогресистським міфом. За та�

кої ситуації реанімується псевдокомуністична

ідеологія, оскільки таким чином влада перехо�

дить до її сучасних носіїв — «повноважних

представників народного страждання». Пра�

гнення обгрунтувати ідеологію «української

ідеї» певною мірою являє собою зразок політич�

ного радикалізму, ідеалом якого є утопія цілі�

сності соціальних трансформацій. Україна

постає як ображена країна і нація, а інститути

представницької демократії як суто штучні

утворення. Цей підхід загрожує ще й тим, що

деякі спроби відстоювати українську незалеж�

ність тоталітарними засобами, через союзи

(нехай і тимчасові) героїзуються і деформують

суспільну свідомість.

Доречно згадати, що слово�символ «відро�

дження» було і залишається серед найбільш

поширених у назвах радіо� і телевізійних, еко�

номічних і політичних програм, книг, фондів,

партій (фонд «Відродження», фракція «Відро�

дження регіонів», партія демократичного відро�

дження України, партія «Відродження», програ�

ма відродження села тощо). Поступово це слово

виросло «в потужну міфологему�мелодію, яка

живиться енергією романтичної міфотворчості

й визначає головний тон, напрямок пошуку

ідентичності і форму її досягнення в перші роки

незалежності» [11, с. 71]. Причому здійснюють�

ся спроби шукати українську ідентичність через

економічні критерії, етнічні («за кров`ю»),

нерідко ігноруючи культурні та ідеолого�полі�

тичні фактори (наявність держави і політичної

нації).

Досвід періоду незалежності показав, що

міфологема відродження так і не стала «інстру�

ментом солідарності та ідентифікації, а радше

постала як джерело легітимізації нової влади,

оскільки політичну інтеграцію в нашій країні

здійснюють на підставі принципу узгодження

інтересів… Ліберально�демократичний дис�

курс, який прийшов на зміну марксизмові, не

скасовує, а тільки посилює надію на самодо�

статність ринкових реформ для культурного

самовизначення. Тому економічно впливова

політична еліта (так звані олігархи) розглядає

гуманітарні пошуки ідентичності та національ�

ну ідею як лише культурне «оформлення» та

легітимізацію ліберальних реформ, а фактично —

олігархічного режиму. Солідарність існує як

спосіб боротьби за владу, оскільки стає брендом

політичних об’єднань: «За єдину Україну»,

«Наша Україна» [11, с. 73]. Олігархічні ж групи

здійснюють спроби регіональної ідентифікації

за економічними інтересами.

В сучасних умовах Україна балансує між

пошуками шляхів свого «відродження» та «євро�

пейським вибором», що стає ще одним міфом.

В. Горський чудово описує низку міфологем, що

склалися навколо «міфу Європи» (Україна�

страдниця, Україна�меcія, що виведе Європу

з кризи, «загниваюча Європа», пошук центру

Європи тощо). Філософ зазначає, що «міфоло�

гічна свідомість завжди грунтується на чіткій

опозиції ціннісних ознак, уявляючи історію

людства як арену невпинної боротьби Добра та

Зла. Попередній аналіз переконує, що в західній

культурі від її зародження та понині образ Євро�

пи завжди й неодмінно виступає персоніфіка�

цією Добра, що протиставляється Злу, носієм

якого є чужий Європі Схід. Межовий характер

української культури зумовив далеко неодно�

значну позицію щодо такого бачення Європи»

[12, с. 21]. Європа стає і бажаною метою, і норо�

вливим сусідом, який лише декларує співпрацю

і зближення.

У масовій свідомості європейський вибір

набуває міфічного образу раю та безпроблемно�

го життя: в сучасній українській суспільній

думці поширені ідеї, що Європа символізує

«вище благо», є ідеалом втілення Істини, Добра

й Краси, що відображається в численних декла�

раціях про «повернення у Європу», «прилучен�

ня до Європи», які проголошуються під час

політичних дебатів, наукових дискусій чи куль�

турних акцій. Цікаво, що навіть у побуті набули

широкого вжитку такі словосполучення, як

«євроремонт», «євростиль», «євровікна», «євро�

рівень» тощо, які відображають наше прагнення

наблизиться до «європейського блага».

Проте втілення європейського вибору вия�

вляється набагато складнішим, ніж творення

міфу про нього. Як зазначає Н. Амельченко,

«вибір передбачає свідоме трансцендування за

межі настільки любого кожному етносу міфу»

[11, с. 73]. Якщо в Європі реалізація такого «ви�

бору» «стає можливою завдяки відмові від

етнічних та географічно�просторових характе�

ристик і акценту на загальнолюдських цінно�

стях», то в Україні «незалежність міцно забар�

влена й злютована з національно�етнічним

відродженням» [11, с. 74]. Існує стереотип, який

грунтується на ідеалізованому образі українсь�

кої нації, «унікальність якої засвідчує її сутність

як втілення «світового духу» 12, с. 22]. Це ще

один сучасний міф, який апріорі не потребує

доказової бази.

Міфологічна свідомість функціонує в межах

бінарних опозицій — свій/чужий, добрий/пога�

ний тощо. Науковці звертають увагу на наяв�

ність бінарності і в контексті міфу про Європу:
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з одного боку, вся модернізаційна стратегія

в Російській імперії (згадаймо Петра І) йшла

поруч з упровадженням європейської ідеї в су�

спільну та публічну свідомість, а з іншого —

була забарвлена антиєвропейською реакцією, що

спонукала до пошуку національної самобутно�

сті і національної ідентичності [13, 5–15]. Така

подвійність проявляється і в оцінці перспектив

вступу України до Європейського Союзу.

Означену дилему — «національне відроджен�

ня» чи «європейський вибір» — можна розв’яза�

ти тільки за умов розуміння всезагальності міфу

як нової стратегії «політичного дискурсу: не зни�

щення міфу опонента, що означає часто екзи�

стенційну смерть особистості, а вихід за межі

міфу в царину громадянського, тобто всезагаль�

ного життя» [11, с. 74]. Такий підхід передбачає

гармонізацію процесу самоідентифікації і зов�

нішніх (політичних) впливів, збереження і роз�

виток національного в контексті глобалізації.

Поряд із зазначеними існують й так звані

українські міфи в інтерпретаціях географічних

сусідів. Іноді — недоброзичливі, що, на жаль,

відіграє не останню роль в політиці. Йдеться про

російські міфи про Україну. І. Лосів виокремлює

такі характерні риси українського міфу російсь�

кої свідомості: 1) «не было, нет, и быть не может»

(Україна — це вигадка закордонних і місцевих

росієненависників); 2) українці — регіональна

група російського народу із суто регіональними

особливостями; 3) жодної української проблема�

тики поза російським контекстом бути не може;

4) існування України поза Росією і окремо від

неї — абсурд і щось протиприродне [14]. На

думку вченого, складовою цього міфу є «галиць�

кий міф», який тісно пов’язаний з ідеєю «всесвіт�

ньої змови» проти Росії, коли весь безлад

в російській політиці і житті пояснюється діяль�

ністю зарубіжних ворожих сил, в тому числі

й галичан. В межах такої психолого�політичної

конструкції галичани розглядаються як західні,

католицькі, чужі не тільки Росії, але й решті

України «спокусники» українського народу, «ви�

нахідники» українського націоналізму і навіть

зовсім не українці, а напівполяки, напівавстрія�

ки, які, на думку багатьох росіян, мали бути на�

лаштовані проросійськи за визначенням. В суча�

сній Росії цей міф постійно реанімується, а його

стереотипи мають певний вплив у східній і пів�

денній Україні.

Зректися галицького міфу — означає критич�

но переглянути всю історію російсько�українсь�

ких відносин і, можливо, зробити ті ж висновки,

які зробила Е. Ільїна, повідомляючи про видан�

ня в Москві «Библиотеки литературы Древней

Руси» в 20�ти томах. Дослідниця пише, що «пер�

ший том «Библиотеки» починається зі «Слова

про закон і благодать» митрополита Київського

Іларіона. У вступній статті академік Д. Лихачов

відзначає, що цей твір присвячений «складній

історико�філософській проблемі», що «говорить

про місце Русі у всесвітній історії, про історичну

роль російського народу...». Але ж Іларіон жив

у XІ ст., коли на місці російського народу жили

в’ятичі, меря, чудь і весь. Яке місце у ролі моско�

витів і у всесвітній історії може мати цей конгло�

мерат диких племен, підкорених вихідцями

з Київської Русі? А Київ XІ ст., де жив митро�

полит Іларіон, — це культура й місце в історії

українського народу, точніше — пращурів укра�

їнського народу» [14]. Хоча і в цій оцінці є пере�

більшення. Швидше варто погодитися з думкою

М. Михальченка, що історія Київської Русі — це

історія окремої держави. А українці, росіяни,

білоруси повинні писати свої історії, спираю�

чись на посткиївські часи [15].

Типовою помилкою російського погляду на

«українське» питання є тенденція ставити Гали�

чину поза Україною, замість того, щоб розгля�

дати питання в природному історичному кон�

тексті: була і є Україна, а в ній була і є Галичина

[14]. Саме тут яскраво проявляється така мані�

пулятивна техніка, яку С. Кара�Мурза назвав

«ефектом позаісторичності». «Позаісторич�

ність» у суспільній свідомості призводить до

того, що втрачається здатність контекстуалізу�

вати події. У такий спосіб людина, яка не пам’я�

тає нічого з історії своєї країни, ніби випадає

з історичної системи координат і стає зовсім

беззахисною перед актами маніпуляції. Ось тут

і створюються можливості для фальсифікації

тверджень і поширення псевдоісторичних

міфів.

Події, що постійно відбуваються навколо

російсько�українських відносин, свідчать про

існування, так би мовити, спільних і окремих

для Росії і України суспільних неврозів, які про�

являються в міфологічних утопіях про можливе

царство могутнього і рівноправного слов’ян�

ства, в міфах про помсту «старшому братові».

«Слов’янська ідея» живе й сьогодні у вигляді

політизованої міфологеми. Як зазначають віт�

чизняні історики і політологи, здебільшого вона

використовується «політичними містифікато�

рами та балакучими телепророками задля поря�

тунку агонізуючої імперії. Нині панславізм як

намагання відновити колишню єдність попри

повну його дискредитацію знову і знову постає

у вигляді всіляких демонстрацій єднання. По

суті, ідея слов’янської єдності являє собою

етноцентричну утопію» [16, с. 323–324]. Небез�

пека цієї утопії полягає в тому, що її сповідують

і великодержавні шовіністи, і націонал�комуні�

сти, і ліберали сучасної Росії.

На українських теренах питання національної

свідомості в сучасних умовах не є антиросійським
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за спрямуванням, але має свою специфіку. Події

президентських виборчих перегонів 2004 року

іпарламентських виборів 2006 та 2007 років

показали, що існує досить серйозна проблема

світоглядно�ціннісного розколу України на

східнуі західну. Ця проблема свідчить про

необхідність глибокого аналізу процесів, що

відбуваються, їх всебічного вивчення, розробки

і реалізації комплексного вирішення існуючих

суперечностей.

Результати дослідження, проведеного з 12 по

22 грудня 2006 р. організацією «Українське

демократичне коло» разом з компанією Ukraіne

socіology servіce і презентованого народним

депутатом М. Томенком і соціологом С. Макеє�

вим, показали розбіжності в оцінках населен�

ням заходу і сходу України історичних подій,

політичних діячів і перспектив політичного

розвитку країни. Прикметно, що низка питань

анкети дублювала опитування, проведене

у грудні 2002 року, що дає можливість просте�

жити динаміку настроїв громадян. Більшість

українців виявилися досить проросійськи

налаштованими: за Переяславську раду — 60 %,

за перебування в складі СРСР — 63 %. Крім

того, 54 % шкодують про розвал Радянського

Союзу. Проте існує разюча розбіжність між

заходом і сходом: у першому випадку сумують за

СРСР лише 21 %, а в другому — 81 %. В 2006 році

ідею політичного союзу з Росією підтримувало

59 % опитаних (в 2002 їх було 65 %). Із твер�

дженням про те, що Україна повинна вступити

в ЄС, згодні 46 % респондентів (в 2002 таких

було 65 %). С. Макеєв вважає, що опитування

показало зрушення в геополітичних орієнтаціях

громадян країни. «Помітно з проатлантичними

й проєвропейськими орієнтаціями збільшилася

частка тих, хто сумнівається в правильності

курсу в ЄС і НАТО», — відзначив соціолог. 

Щодо преференцій в оцінці історичних по�

статей, то 70 % опитаних дають позитивну оцін�

ку діяльності Богдана Хмельницького, 60 % —

Петра І, 52 % — Леоніда Брежнєва, 49 % —

Михайла Грушевського, 47 % — В’ячеслава Чор�

новола. Оцінили респонденти і діяльність пер�

ших двох президентів незалежної України.

В більшості — негативно: Леоніда Кравчука —

57 %, Леоніда Кучму — 71 %. С. Макеєв звернув

увагу на розбіжності у ставленні до історичних

особистостей у різних регіонах країни, підкре�

слюючи, що це свідчить про те, що у нас «немає

спільних культурних і політичних героїв і, як

наслідок, не існує спільних міфів у позитивному

значенні цього слова» [17].

В сучасних умовах міф все більше набуває

раціональних ознак, хоча б з тієї точки зору, що

стає інструментом раціональної політики, яка

використовує міф для реалізації прагматичних

цілей. В ситуації прагнення до створення єди�

ного, цілісного світогляду, прийнятного для

суспільства за браком засобів реалізації, вини�

кає сучасний політичний міф. А в нинішніх

умовах невизначеності, наростання всеохо�

плюючої кризи він починає діяти як своєрідний

захисний механізм соціуму. 

Останнє особливо важливо в періоди цінніс�

них трансформацій. Це добре розуміють міфо�

творці, коли активно використовують ціннісну

складову для маніпулювання масовою свідомі�

стю. Йдеться, зокрема, про регулювання цінно�

стей, коли, залежно від обставин, політики

апелюють до «прагматичних» чи «гуманістич�

них» ідеалів. Традиційно спрацьовує так звана

ідеалізація цінностей, спрямування їх на май�

бутнє (поколінь, соціальних груп, країни в ціло�

му) та абсолютизація цінностей (використання

в промовах, передвиборчих програмах певного

набору загальнолюдських цінностей, які є акту�

альними за будь�яких політичних обставин —

свобода, справедливість, патріотизм, мир

тощо).

Отже сучасна політична міфотворчість актуа�

лізується за умов, коли є прагнення до створення

єдиного, цілісного світогляду, який схвально

сприймається суспільством, але наразі бракує

реальних засобів для його утвердження. В ситуа�

ції невизначеності напрямів стратегічного

розвитку держави, суперечливих їх тенденцій,

політичний міф починає діяти як захисний меха�

нізм, що запобігає розпаду соціуму. Система сим�

волів, яка складає основу міфотворчості, може

бути використана по�різному, тобто для сприян�

ня як позитивним, так і негативним суспільним

явищам. Складність політичної міфотворчості

полягає в тому, що, виникаючи у вигляді реакції

на динаміку й суперечності політичного середо�

вища, не завжди можна передбачити наслідки її

впливу на масову свідомість.

В статье рассматриваются проблемы полити%
ческого мифотворчества в современных украинских
условиях, особенности создания и функционирова%
ние политических мифов. Автор обращает внима%
ние на рациональность современных политических
мифов, их способность выступать своеобразным
защитным механизмом социума. 

Ключевые слова: политический миф, мифо�

творчество, украинская политическая практика.

Article deals with problems of political myths crea%
tion and their role in modern ukrainian conditions.
The author pays attention to rationality of modern
political myths, their ability to act as the original pro%
tective mechanism of society.

Key words: political myth, political myths crea�

tion, Ukrainian experience.
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У статті розглядається технологія іміджмей%
кингу, дається визначення іміджу та окреслюєть%
ся сукупність характеристик, які входять до його
складу. Визначено особливості сприйняття імід%
жів сучасних політичних лідерів київськими сту%
дентами. Проаналізовано фактори, які вплива%
ють на сприйняття іміджів політичних лідерів. 

Ключові слова: політичний лідер, паблік ри�

лейшинз, політична реклама, імідж, іміджмей�

кинг, іміджеві характеристики, політичний пер�

форманс.

У політичній науці існує усталена думка про

те, що політичний лідер для того, щоб здобути

та утримувати владу (в чому полягає основна

мета діяльності кожного політика), має два

шляхи: захопити її відверто насильницькими

діями та встановити свою диктатуру, або ж пере�

магати у вибочих перегонах. Якщо перший

шлях до влади характерний для тоталітарного

суспільства, то вибори — ознака демократично�

го режиму правління, адже у виборчому процесі

зазвичай бере участь певна кількість різнома�

нітних, ідеологічно різних політичних сил. А то�

му перемога на виборах певного політичного

лідера зумовлена багатьма чинниками — під�

тримкою серед населення, його авторитетом

серед виборців, популярністю серед широкого

загалу тощо. Отже, чим більше політик відомий,

тим більше зростають його шанси перемогти на

виборах. Саме тому важливою метою кожного

політичного лідера є якнайкраще представлен�

ня та популяризація себе і/або своєї партії в очах

громадськості. З цією метою застосовується

такий інструмент паблік рилейшинз як імід�

жмейкинг. Використання іміджмейкингу у бит�

вах за виборців дає змогу не лише приховати

певні вади політиків, представити їх в якнай�

кращому світлі, але й переконати потенційних

виборців, що в конкурентів вад настільки бага�

то, що власні видаються дрібницями.

В найзагальнішому розумінні іміджмейкинг —

це технологія створення іміджу як уявного обра�

зу людини, організації чи партії в свідомості

аудиторії. Однак вся багатозначність англійсь�

кого слова «image» (зображення, статуя, образ,

подоба, репутація, відображення, образ) вказує

на те, що його не можна зводити лише до обра�

зу. Як пише Д. Ольшанський, «імідж — не про�

сто психічний образ свідомості як відображення

реальності. Це спеціально цілеспрямоване змо�

дельоване «відображення відображення», тобто

відображення образу, вже створеного професі�

оналами на основі деякої реальності* «. 

Отож, імідж — основний компонент публіч�

ної політики. Як образно висловлюється Г. По�

чепцов, імідж є публічним «я» політика. Не сек�

рет, що будь�який імідж створюється на основі

того чи іншого зрозумілого людям психологіч�

ного типу, а також на основі реальних якостей

політичних лідерів. Основа стратегічного імід�

жмейкингу– вироблення політичного перфор�

мансу, тобто символічної діяльності політика,

які має на меті створити враження на групу

людей. Д. Ольшанський наголошує на тому, що

політичний перформанс — це не просто органі�

зована комунікативна подія, а в першу чергу це —

старання політика здійснити вчинок, на який

нездатні більшість людей або опонентів політи�

ка, і таким чином, цей вчинок або спроба його

здійснити створюють ауру величі для політика. 

Сукупність перформансів та спогадів про

них створюють іміджеву легенду, яка містить два

аспекти: біографію та висловлення політичної

передвиборчої платформи, що є сукупністю

ідей та принципів, які політик має намір реалі�

зувати. З точки зору PR та політичної реклами,

політична програма певного лідера повинна

бути не просто переліком ідей чи засад, вона

повинна справляти враження про суспільно�по�

літичні ініціативи кандидата, яке залишається

в виборців. 

Одні реальні характеристики входять в імідж

і тому сприймаються, інші не входять, і тому не

сприймаються. Іміджеві характристики умовно

поділяють на психофізіологічні (активність,

агресивність, сила), особистісно — комуніка�

тивні (на практиці пов’язані із каналом переда�

чі інформації, такі як фото� і телегінічність,

тембр голосу), соціальні (що моделюють суто

людські якості, які сприймаються позитивно —

доброта, чуйність), міфо�имволічні (підводять

до стереотипних уявлень, які має аудиторія),

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТА СОЦІАЛЬНО!ГЕНДЕРНІ
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ІМІДЖІВ 

ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ
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професійно�політичні (відображають вимоги та

очікування масової аудиторії).

Крім того, в структурі іміджу виділяють та�

кож контекстні характеристики, які залежать

від іміджу опонента. Зрозуміло, що всі модельо�

вані характеристики іміджу повинні відповідати

системі уявлень громадян, на психіку яких пла�

нується здійснювати вплив.

Фахівці вважають, що в іміджі політика най�

важливішими є такі характеристики: індивіду�

ально�особистісні риси — винятковість, впев�

неність в собі, сила; соціальні риси — турбота

про людей, знання їхніх проблем, прагнення

покращувати життя; особистісно�енергетичні

риси — ентузіазм, бадьорість, оптимізм; со�

ціально�енергетичні риси: вміння впливати на

людей, рішучість, енергія, воля, наполегливість;

соціально�моральні риси� високі моральні яко�

сті, відповідність суспільному ідеалу. Однак

варто зазначити, що ніякого чіткого набору імі�

джевих рис загалом немає, все залежить від кон�

кретного політичного лідера. Як правило, цілі�

сний імідж складається із низки мікроіміджів —

конкретних мікромоделей, які розкривають ті

чи інші риси цілісного іміджу. Таким чином,

іміджмейкинг — це завжди, в певному сенсі,

маніпуляція і обман виборців, адже імідж —

всього лише втілення, матеріалізація очікувань

виборців, їхня проекція та ідентифікація. 

Для того, щоб з’ясувати фактори, які вплива�

ють на формування образу політиків у свідомо�

сті населення, зрозуміти суспільні настрої та

преференції, виявити особливості сприйняття

іміджів сучасних політичних лідерів у суспіль�

стві, протягом лютого�березня 2006 року було

проведено опитування 173 студентів чотирьох

київських університетів (Київського національ�

ного університету імені Тараса Шевченка,

Інституту міжнародних відносин, Університету

«Україна» та Київського національного універ�

ситету культури та мистецтв). Процедура здій�

снення опитування передбачала виокремлення

позитивних і негативних (на думку експертів)

рис характеру провідних українських політиків

шляхом відповіді на відкриті запитання анкети.

Отже, респонденти не обмежувалися у переліку

рис характеру політичних лідерів, а обробка

анкет здійснювалася методом контент�аналізу. 

Зрозуміло, що ці психологічні портрети,

безумовно, мають суб’єктивний характер, вони

не є репрезентативними не лише для суспіль�

ства в цілому, але й навіть для студентського

середовища, оскільки в даному дослідженні

брали участь студенти, які так чи інакше дотич�

ні до політологічної спеціальності. Однак, за�

значене дослідження дає змогу окреслити певні

позитивні чи негативні риси іміджів українсь�

ких політиків, які сприймаються суспільством

в цілому. Отож, анкетування київської студент�

ської молоді не лише виявило, як саме сприй�

маються іміджі українських політиків в свідомо�

сті громадян, але й продемонструвало уявлення

про іміджі ідеальних лідерів, а також звязок цих

уявлень з демографічними та соціально�психо�

логічними факторами. 

У результаті проведеного дослідження нами

було отримано такий портрет — уявлення сту�

дентів про реальних політиків. Щодо зовнішніх

характеристик, то мало хто з них відзначається

приємною зовнішністю. Вони мають середній

рівень інтелектуально�ділових якостей, дуже

часто є голослівними, неправдивими, недосвід�

ченими. Студенти звертали також увагу на такі

негативні риси, як лицемірство, несамостій�

ність, кон’юнктурність, непослідовність, одно�

бічність поглядів. За своїм характером політич�

ні лідери відносно безвідповідальні і пасивні.

У морально�етичному плані реальні політики

уявляються лицемірами, егоїстами, нечесними

людьми. Така риса, як патріотизм, на думку сту�

дентів, реальним політичним лідерам майже не

притаманна. 

Ідеальний лідер уявляється студентами та�

ким. Стать політичного лідера, на думку респон�

дентів, не має важливого значення. Однак,

студенти згаданих київських університетів при�

ділили значну увагу зовнішності політика. Бе�

зумовно, всім подобається приваблива зовніш�

ність, цю рису відмітили як чоловіки, так

і жінки. Ідеальний політичний лідер — це,

в першу чергу, спокійна, врівноважена, харизма�

тична людина, яка володіє такими якостями, як

розум, чесність, рішучість. Тобто, на думку сту�

дентів, в структурі образу ідельного політика

дуже важливими є його особистісні риси. Зокре�

ма, опитувані студенти відмітили необхідність

таких якостей в структурі іміджу, як чесність,

душевність, надійність, відкритість, розважли�

вість, поміркованість, надійність. Безумовно,

ідеальний політичний лідер повинен володіти

високими лідерськими якостями, мати хороші

комунікативні навички та бути гарним орато�

ром. Це чоловік або жінка, які мають високий

рівень освіченості, здібності до керівництва,

досвідчені, проводять послідовну політичну

діяльність, активні і цілеспрямовані. Політич�

ний лідер повинен бути також енергійним, від�

повідальним та відносно активним. Щодо мо�

рально�етичних характеристик, то ідеальний

лідер, на думку студентів, є альтруїстом, чесною,

доброю, душевною людиною, гарним сім’янном

та патріотом. Слід також відмітити, що респон�

денти були найбільш одностайні в думці про

необхідність для лідера таких якостей, як врі�

вноваженість, розум, рішучість, розважливість,

комунікабельність, наполегливість, твердий
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характер і найменше сходилися в уявленні про

морально�етичні характеристики останнього. 

В результаті експертного дослідження було

виявлено відмінності у поглядах чоловіків та

жінок щодо важливих рис особистості ідеально�

го політичного лідера. Так, жінки традиційно

більше цінують такі особистісні риси характеру,

як відкритість, душевність, надійність, розва�

жливість, відкритість. Також жінкам більш

важливо, щоб лідер мав високі комунікативні

навички, був хорошим оратором та диплома�

том. Жінки, порівняно із чоловіками, більше

цінують морально�етичні характеристики: ду�

шевність, доброту, надійність, гуманність. 

Чоловіки звертають увагу передусім на во�

льові та лідерські якості: рішучість, наполегли�

вість, цілеспрямованість, активність, відданість

справі. Для ідеального лідера, на думку респон�

дентів�чоловіків, суттєвими є високі інтелекту�

альні здібності. Так, чоловіки цінують розум,

розважливість, досвідченість. 

Як можна побачити з нашого дослідження,

таку моральну рису, як чесність, чоловіки і жінки

вважають важливою характеристикою ідеального

політичного лідера. Так само обидві статі високо

цінують врівноваженість, розважливість, хариз�

матичність, розум, працьовитість, послідовнсть. 

Отож, першим і, мабуть, найважливішим

фактором, який впливає на сприйняття іміджу

політичного лідера, є його особистість. До скла�

ду особистості входять такі характеристики: пси�

хофізіологічні: зовнішні дані політичного лідера

(привабливість, вік і здоров’я, манера одягатися,

жести та міміка); міфо�символічні: наявність чи

відсутність харизми; індивідуально�особистісні

риси: темперамент; характер; здібності. Другим

фактором, який впливає на особливості сприй�

няття політичного лідера громадськістю, є його

діяльність та мотиви участі в політиці. При

цьому цінною є не лише політична позиція

в цілому, тобто приналежність до тієї чи іншої

партії, руху, передвиборча програма та діяль�

ність, а значно важливішим для політичного

лідера є демонстрація соціальних, моральних,

особистісно�енергетичних, професійних рис

свого іміджу (розум, компетентність і професі�

оналізм, моральні якості) за допомогою грамот�

ної подачі політичної програми та своєї політич�

ної позиції. Оскільки у вітчизняній політичній

культурі особистості лідера традиційно відво�

диться центральне місце, політичний вибір бага�

то в чому персоніфікований. Приймаючи

електоральне рішення, виборець найчастіше орі�

єнтується не на програми, а на особистісні якості

кандидата. Іншими словами, щоб претендувати

на перемогу, політик повинен демонструвати

якості, які відповідають — в очах масового

виборця — його політичним перевагам. 

Третім фактором, який впливає на сприйнят�

тя іміджу політичного лідера, є гендерні, соці�

ально�психологічні, демографічні особливості.

Безумовно, на електоральний вибір впливають

склад виборчого округу; рівень матеріальної

забезпеченості більшості жителів, освітній та

соціальний рівень. Інтелігенцію привертають

насамперед професійні та інтелектуальні якості

кандидата; робітників, в першу чергу, цікавить

захист їхніх інтересів, соціальна приналежність

кандидата. Для людей похилого віку дуже

важлива партійна приналежність, а також про�

живання кандидата в одному з ними регіоні.

Молодь цікавлять моральні та професійні

характеристики. Жінки більшою мірою зверта�

ють увагу на соціальні і комунікативні риси,

в той час як для чоловіків важливими є лідерсь�

кі та вольові характеристики. Таким чином,

створюючи імідж політичного лідера, потрібно

враховувати цільову аудиторію, брати до уваги її

бажання, щоб характеристики іміджу відповіда�

ли очікуванням виборців.

Варто відзначити, як показують результати

студентського анкетування, на момент прове�

дення опитування іміджі багатьох політичних

лідерів не повною мірою відповідали очікуван�

ням виборців. Так, найкращим співвідно�

шенням між позитивними і негативними риса�

ми іміджу було у Ю. Тимошенко. Слід також

відмітити непогані іміджеві характеристики

В. Ющенка. Психологічні портрети Л. Кравчу�

ка, Ю. Єханурова та Л. Кучми містять досить

велику кількість негативних рис, однак в цілому

позитив переважає. А от щодо В. Януковича, то

слід відмітити, що на момент проведення опи�

тування його імідж мав дуже негативні характе�

ристики. Вочевидь, далися взнаки ознаки про�

граної президентської кампанії 2004 року.

Однак, за умови продуманої PR�стратегії

у нього, як і в решти політиків, є шанси покра�

щити свої іміджеві характеристики. При належ�

ному самовдосконаленні іміджів політичними

лідерами, при більш професійній побудові

роботи своїх команд згадані вище (та й інші)

представники національної політичної еліти

можуть підсилити ефективність своєї політич�

ної діяльності та продовжити свою політичну

біографію. 

Отже, формування іміджу політичного ліде�

ра — елемент виборчої кампанії, який є надзви�

чайно важливим для політика, оскільки полі�

тичний імідж та процес його формування

є речами, що мають довгостроковий термін

впровадження. На думку західних політологів,

лише 7% успіху політичного лідера залежать від

того, що він говорить, а 55% — від того, який він

справляє вплив. Слова, манери, тональний ряд,

емоційне забарвлення значною мірою визначають
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успіх політичного лідера, формуючи сприятли�

вий для громадян імідж політика*. 

Імідж політичного лідера активно спираєть�

ся на виборчі технології. Виборчі технології

допомагають кандидатам ефективно планувати

виборчу кампанію, сприяють роботі над імі�

джем, підвищують рівень культури проведення

виборів і політичної культури суспільства в

цілому. Однією із основних і найбільш ефектив�

них виборчих технологій є іміджмейкинг. Імід�

жмейкинг належить до інструменту активного

психологічного впливу на психіку людини, він

спрямований на те, щоб справити вплив на сві�

домі і несвідомі параметри психіки людини з

метою викликати бажані дії. В політиці імідж

сприяє позитивному ставленню до тієї чи іншої

політичної фігури. Імідж виступає в ролі провід�

ника між політиком і його аудиторією. Він слу�

гує відображенням як інтересів аудиторії, так і

політика, намагаючись поєднати, сполучити ці

інтереси. Саме імідж скорочує шлях до електо�

рату, оскільки електорат отримує найбільш при�

вабливі аспекти образу політика.

В статье рассматривается технология имид%
жмейкинга, дается определение имиджа и рас%
сматривается совокупность характеристик,
которые входят в его состав. Определено особен%
ности восприятия имиджей современных полити%
ческих лидеров студентами киевских вузов, обоз%

начено факторы, которые влияют на восприятие
имджевых характеристик политических лидеров.

Ключевые слова: политический лидер, паб�

лик рилейшинз, политическая реклама, имидж,

имиджмейкинг, имиджевые характеристики,

политический перформанс.

In this article image%making technologies as well as
concept of image itself are defined. Image –forming
characteristics are defined. Peculiarities of image per%
ception of modern Ukrainian politicians are defined
with the eyes of Kyiv students. The factors that have
influence upon image perception of political leaders in
general are drawn.

Key words: political leader, public relations, poli�

tical advertising, image, image�making, imаge –for�

ming characteristics, political performance. 
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В статті характеризуються особливості по%
літичної комунікації в Україні, взаємозвязок куль%
тури політичної комунікації від культури суспіль%
ства в цілому і в Україні конкретно.

Ключові слова: політична комунікація, полі�

тична культура, ідейно�політичні цінності.

Проблемами розроблення та вивчення «ін�

формаційного суспільства» сьогодні займають�

ся все більше і більше науковців. Ця проблема

стає невід’ємною складовою як комунікаційних

відносин, так і життя суспільства у глобальному

вимірі. Ще в 50�ті роки ХХ ст. М. Вінер справед�

ливо передбачав, що в майбутньому «Розвиток

обміном інформацією між людиною й маши�

ною, між машиною й людиною і між машиною

й машиною буде відігравати ключову роль» [5].

У науковий обіг поняття «інформаційного сус�

пільства» ввів японський вчений І. Іто у 1981 ро�

ці. Для інформаційного суспільства характер�

ним є те, що якість життя, соціальні зміни та

політичний розвиток прямо залежить від інфор�

мації та її використання. Не дарма ж все акту�

альнішим стає вислів «хто володіє інформацією,

той володіє світом». І значення цього вислову

набуває чітких практичних рис. В інформацій�

ному суспільстві стандарти праці та відпочинку,

навчання та багато інших речей, до вподобань

кожного конкретного індивідуума, більшою

мірою залежать від інформації, Тієї, що отримує

людина в інформаційному суспільстві, Адже ні

для кого не секрет, що саме завдяки інформації,

яка постійно передається через ЗМІ, у сучасно�

му суспільстві вкоріняються або змінюються

якісь стандарти. З іншого боку, вільний доступ

до інформації та її вільне поширення має й не�

гативні сторони. 

На сьогодні інформації так багато, що люди�

на просто не здатна її всю сприйняти та засвої�

ти, тому більшість з того, що виробляють ЗМІ —

залишається поза увагою кінцевого реципієнта.

Це стосується й політичної інформації, оскіль�

ки відомості про політичне життя країни стали

такими ж постійними, як і прогнози погоди

у ЗМІ. Науковці ДЖ. Нейзбіт та П. Абурден під�

мітили, що «на нашій планеті сьогодні менше

диктаторів тому, що вони вже не здатні повні�

стю контролювати інформацію». А й справді,

саме контроль та розповсюдження політичної

інформації — важливий елемент у визначенні

типу політичних режимів: при авторитаризмі

інформаційні процеси беруться під суворий

контроль, тоді як демократичний режим дозво�

ляє інформації вільно поширюватися між різ�

ними частинами суспільства.

Кожна політична система розгортає власну

мережу політичної комунікації відповідно до

своїх можливостей. Ця мережа розвивається

одночасно з політичними структурами. Однак

існує безпосередній зв’язок між рівнем еконо�

мічного розвитку суспільства та рівнем розвит�

ку структур політичної комунікації. Останній

визначається як технічним рівнем передавання

інформації, так і базовою ідеологією політичної

системи. 

Як і суспільства, політичні системи можуть

бути ліберальними або авторитарними чи тота�

літарними. Відповідну типологію мають і систе�

ми політичної комунікації. 

Ліберальні структури політичної комунікації

мають демократичний підхід, якщо існує пос�

тійний діалог між владою та суспільством. З по�

гляду цієї концепції можна говорити про «уряд

громадської думки», який є виявом демократії

крізь призму взаємообміну інформацією між

правителями та підлеглими [2, с. 33]. 

Якщо ж говорити про ідеальне демократичне

суспільство, то в основі його політичної комуні�

кації є діалог між тими, хто управляє і тими, ким

управляють. А в основі цього діалогу закладений

рівноправний обмін точними, повними і переві�

реними повідомленнями про політичні явища та

процеси. І велику вагу при цьому мають свобода

політичних, релігійних та інших переконань,

свобода совісті, свобода слова, мітингів та інших

зібрань та інше. Саме тому політична комуніка�

ція має бути мистецтвом досягнення гармонії,

компромісів, координації інтересів завдяки

повазі до кожного члена суспільства.

Звичайно, культура політичної комунікації

залежить, в першу чергу, від правлячої еліти, яка

є ініціатором такої комунікації, а вона (культура)

у нашій країні, на жаль, сьогодні ще не на тако�

му рівні, аби говорити про політичну комуніка�

цію як мистецтво досягнення гармонії в суспіль�

стві. Скоріше, навпаки. Ласий до будь�якої

скандальної інформації українець після стількох

КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ 
ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЗМІ

А. А. Данько<Сліпцова, аспірант Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини "Україна"

УДК 316.75

Р
о

зд
іл

 Х
ІІ 

«П
Р

И
К

Л
А

Д
Н

І С
О

Ц
ІА

Л
Ь

Н
І К

О
М

У
Н

ІК
А

Ц
ІЇ

»



«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
 2

, 
2

0
0

9

176

років залізного мовчання, ладен слухати будь�

що, аби там були інтригуючі моменти. Звичайно,

сімдесят років «радянської культури», коли

газети майоріли статтями на всю шпальту про

стаханівські досягнення та поросят, далися

взнаки. Люди просто «переїли» такої інформа�

ції, так само як і політичної про з’їзди партії, де

ніби й все відкрито — ось, читайте про те, що

відбувалося там, і в той же час — про справжній

стан речей у політиці годі було й дізнатися. Вже

після набуття незалежності до нас війнув «вітер

змін» із Заходу і… понеслося. Люди сприймали

все, що було написане і всьому вірили, адже

у радянських країнах чи не найбільша довіра

людей до ЗМІ. До речі, попри вісімнадцять ро�

ків тотальної неправди у ЗМІ довіра до засобів

масової інформації в Україні та інших країнах

СНД залишається досить високою. Це є наслід�

ком того, що у радянські часи кожен виступ у

пресі був контрольним пострілом, тобто на будь

яку критику — була ж миттєва реакція. Ще й до

сьогодні більшість людей вважає, що завдяки

критичним виступам у ЗМІ можливо змінити

ситуацію, тобто що кожний тривожний сигнал,

про який сказано журналістом, може бути ви�

правлений відповідними органами. А тим паче

політична інформація, яка після років невідо�

мості полилася бурхливими, інколи досить

брудними зливами на громадян. З психології

відомо, що все заборонене — завжди більш ба�

жане. Тож цей бруд став тим, що найбільше хо�

тіли почути, побачити та почитати люди у ЗМІ.

Саме тому політична інформація поступово

витіснила всі інші види інформації і опинилася

на першому місці за рейтингами. На другому —

пікантні подробиці із життя зірок. Та й самі

політики стали зірками. ЗМІ перетворилися на

рупори політичних партій. І, керуючись очіку�

ваннями читача, все більше й більше «дають на

гора» політичних «цікавинок», які б призвели

не до «миру у всьому світі», а які б ще більше

підігрівали інтерес у населення до політики

і спонукали політиків робити все більш шокую�

чі заяви. А в такому контексті говорити про

якусь етику — дуже важко, тим паче про цін�

ність такої політичної комунікації. 

Попри те — маємо те, що маємо (воістину,

пророчі слова). Ціннісні якості сучасної полі�

тичної комунікації неодноразово переосмислю�

ються сьогоднішньою політичної елітою у влас�

них інтересах, проте у багатьох випадках вони

відображають також і культурний стан всієї кра�

їни, всього населення. Не можливо поливати

брудом людей там, де вони цього не дозволять

зробити. Тож політична комунікація, виступаю�

чи засобом та способом передачі політичної

культури, в свою чергу, також сама вбирає в себе

культурні та ціннісні норми суспільства.

Комунікація життєво необхідна політичній

системі. У розвинених суспільствах політичні

«послання» (тексти, повідомлення), як прави�

ло, розуміють усі пересічні громадяни. Вони

знають певні загальноприйняті «правила гри».

А в суспільствах, що розвиваються, політична

інформація має бути більш диференційованою

залежно від адресата (жителі міста чи села,

робітники чи підприємці, безробітні чи науков�

ці). Хоча, звичайно, абсолютно гомогенних

систем політичної комунікації не існує. Може

йтися лише про середній загальний рівень куль�

турного та політичного розвитку країни. 

Аналогічно можна класифікувати системи

політичної комунікації з погляду мобільності,

оперативності інформації, що циркулює її кана�

лами. Якщо, скажімо, газети й журнали дохо�

дять до читачів лише через тиждень після вихо�

ду, це, безперечно, не є ознакою високого рівня

розвитку політичної системи взагалі та системи

політичної комунікації зокрема. Те саме можна

сказати і про обсяги інформації та її спрямова�

ність. У розвинених у цьому сенсі політичних

системах інформація надходить не тільки згори

вниз директивним шляхом, а й навпаки: від

пересічних громадян до урядових структур най�

вищого рівня. 

Політична комунікація є специфічним ви�

дом політичних відносин і розглядається як

невід’ємний елемент політичної сфери суспіль�

ства, частина його політичної свідомості. 

Узагалі політична та інша інформація може

передаватися трьома основними способами ко�

мунікації: завдяки засобам масової інформації,

через організації та неформальні контакти.

У першому випадку йдеться про друковані

(газети, журнали, книжки, плакати, листівки)

або електронні (телебачення, радіо, комп’ютер

тощо) засоби масової інформації. У другому

випадку мають на увазі комунікативні можли�

вості урядових організацій, політичних партій,

суспільних організацій, рухів, груп тиску і т. ін.

Останні використовуються як двосторонні лан�

цюги обміну політичною інформацією між пра�

вителями та підлеглими громадянами. 

Громадська думка формується насамперед

під впливом мас�медіа. Зрозуміло, що політич�

на, й особливо правляча еліта намагаються

переконати більшість населення у правильності

своїх дій і доцільності свого перебування при

владі. 

У цьому контексті виокремлюють конста�

туючу (нейтральну) та спонукальну (яка закли�

кає до певних дій) політичну інформацію. Спо�

нукальна інформація, у свою чергу, може бути

спрямована на активізацію (»підштовхування»

до дій у певному напрямі) і дестабілізацію (руй�

нування політичних структур, норм і форм
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поведінки або діяльності). На жаль, в Україні

все більше й більше утверджується дестабіліза�

ційна спонукаюча політична інформація. У бу�

ремні часи сьогоднішньої Руїни, спрямована на

утихомирення політичних дій, на створення

певної гармонії в суспільстві, політична інфор�

мація є незатребуваною. А якщо так, то на війні

всі методи гарні. Сьогоднішня ж політична кар�

тина у ЗМІ показує, що політичної елітою дій�

сно ведеться війна за допомогою ЗМІ. [3, с.142]

Політична інформація, що надходить до її спо�

живача, може сприйматися повністю, частково

(після внутрішньої «цензури»), або не сприйма�

тися взагалі. Це залежить від того, на кого спря�

мована інформація, чи має вона конкретну

направленість на цю людину чи групу людей і чи

підготовлені реципієнти її сприйняти. Адже

кримські татари краще сприймуть ту інформа�

цію, де йдеться безпосередньо про їхні права та

землі, шахтарі — ту, у якій зачіпаються проблеми

вугільнодобувної галузі й таке інше. У той же час,

це може вилитися у політику подвійних стандар�

тів, коли говориться лише те, що хочуть чути і аж

ніяк не те, що закладено в основі. 

Якщо ж говорити по основні функції полі�

тичної комунікації, то вони такі:

• поширення ідейно�політичних цінностей,

знань, політичної інформації; 

• формування політичної свідомості; 

• поширення норм політичної культури,

здійснення політико�культурного обміну, роз�

виток політичної культури суб’єктів політики

(індивідів, груп, політичних структур); 

• інтеграція та регулювання політичних від�

носин; 

• підготовка та сприяння громадськості до

участі в політичній діяльності. 

Як бачимо, до кожного вислову можемо під�

ставляти культурні, політичні та комунікаційні

норми та стандарти певної країни і кожного

разу матимемо інший результат. З іншого боку,

кожна складова функцій політичної комунікації

є взаємозалежною від іншої. Так, наприклад, від

того, яка політична інформація буде поширена,

на що вона буде спрямована (на врегулювання

відносин у суспільстві чи розпалення ворожне�

чі) залежить політична свідомість громадян

і, відповідно, їхня політична активність. Так,

якщо на початку дев’яностих років і майже до

2005 року політична активність громадян Укра�

їни була досить високою, то сьогодні спостері�

гаємо не лише спад політичної активності та

зацікавленості, а й певну апатію, неприйняття

політичної інформації взагалі.

Насамкінець зазначу, що політична комуні�

кація в сучасному суспільстві має бути засобом

виявлення культурних, соціальних, демокра�

тичних політичних та інших надбань людства.

Саме завдяки політичній комунікації, яка ґрун�

тується на відкритості, доступності та повному

обсязі інформації, має викристалізовуватися

політично свідоме суспільство. Це та мета, до

якої потрібно прагнути, і це той шлях, який

може вивести будь�яку країну у лідери. 

В статье характеризуются особенности поли%
тической коммуникации в Украине, взаимозави%
симость культуры политической коммуникации
от культуры общества в целом и в Украине кон%
кретно.

Ключевые слова: политическая коммуника�

ция, политическая культура, идейно�политиче�

ские ценности.

The features of political communication are cha%
racterized in Ukraine, interdependence of culture of
political communication from the culture of society on
the whole and in Ukraine concretely.

Key words: the political communications, politi�

cal culture, ideological and political values.
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У статті розкриваються проблеми формуван%
ня державної інформаційної політики України
в контексті забезпечення інформаційної безпеки
в 2008–2009 роках. Простежено прямий зв’язок
між державним інформаційної%комунікаційним
менеджментом та можливостями держави
в управлінні економічними, політичними та со%
ціальними процесами на теренах України в період
кризи. Досліджено методи демократичного дер%
жавного впливу на інформаційний простір з ме%
тою нейтралізації загроз інформаційній та націо%
нальній безпеці.

Ключові слова: державний інформаційно�ко�

мунікаційний менеджмент, державна інформа�

ційна політика України, економічна криза,

національна безпека.

Насиченість та ефективність комунікаційної

взаємодії стає запорукою ефективної діяльності

у будь�якій сфері. Маємо наявні підстави ствер�

джувати, що об’єктивні тенденції розвитку су�

спільства на сучасному етапі створюють кон�

структивно нову комунікаційну ситуацію, за

якої інформаційні процеси можуть сприяти

розвиткові процесів поза інформаційним сере�

довищем. Це формує нові суттєві виклики полі�

тичній системі суспільства і ставить суб’єкти

політичного процесу у якісно нові умови, де не�

абиякого значення набуває їх діяльність в інфор�

маційному середовищі. 

Ця взаємозалежність, яка стала феноменом

кінця ХХ — початку ХІХ століть, повсюдно зна�

ходить своє підтвердження в практиці сучасних

держав та суспільств. У 2008 році яскравим при�

кладом цього правила стала Україна, де інформа�

ційна політика держави істотним чином вплину�

ла на перебіг цілого комплексу економічних,

політичних, соціально�психологічних про� цесів

в країні в розпалі світової економічної кризи.

1. Інформаційна політика держави: функції та
дисфункції в Україні 2008 року

В українській та світовій політичній науці на

сьогодні існує велика кількість підходів до ви�

значень та дефініцій інформаційної політики

взагалі та інформаційної політики держави

зокрема. Ряд вчених взагалі схильні вважати,

що поняття «інформаційна політика» та «дер�

жавна інформаційна політика» є тотожними

і означають «цілеспрямоване вирішення зав�

дань у соціальній, економічній, оборонній і ін�

шій сферах громадського життя, що виражає

домінуючі пріоритети і цінності застосування

влади»; «політичний процес управлінського

впливу інститутів держави на основні сфери

суспільства, що спираються на безпосереднє

застосування державної влади як при розробці,

так і при здійсненні стратегії і тактики регулю�

вання функціонуванням і розвитком економіки,

соціальної сфери й інших підсистем суспільства

за допомогою розміщення ресурсів, розподілу,

перерозподілу суспільних благ та інших заходів»

[8, 489]. Питання суб’єкту, яке часто залишаєть�

ся без уваги при дослідженні феномену інфор�

маційної політики, для розуміння даної статті

є принциповим, і саме ситуація в Україні, якій

буде проаналізована нижче, доводить практич�

ну важливість теоретичного розширення кола

політичних суб’єктів інформаційної діяльності. 

На нашу думку, є сенс говорити як про дер�

жавну інформаційну політику, так і про інфор�

маційну політику політичних партій та рухів,

органів місцевого самоврядування, окремих

владних інститутів, громадських організацій,

міжнародних структур тощо. 

Такий підхід дає можливість розвинути розу�

міння інформаційної політики як системи

цілеспрямованих заходів адміністративно�упра�

влінського характеру щодо збору, отримання,

аналізу, збереження, поширення і використан�

ня інформації, спрямованих на реалізацію інте�

ресів суб’єкта політики [6, 57]. Відповідно, дер�

жавна інформаційна політика є сукупністю

цілеспрямованих дій адміністративно�упра�

влінського характеру щодо збору, отримання,

аналізу, збереження, поширення і використан�

ня інформації, спрямованих на реалізацію дер�

жавних інтересів.

Ключових моменти є три:

— дії є цілеспрямованими, тобто є частиною

єдиної лінії, стратегії та мають на меті досягнен�

ня конкретного результату;

— дії виконуються державою в особі держав�

них органів влади;

— дії спрямовані на реалізацію державних

інтересів.

ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО!КОМУНІКАЦІЙНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ 2008–2009 РОКІВ ТА ЙОГО

РЕЗУЛЬТАТИ В СВІТЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Р. В. Шутов, аспірант Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини "Україна"
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Основною функцією інформаційної політи�

ки є інформаційно�комунікаційний менед�

жмент. В. Бебик визначив його як систему упра�

вління інформаційно�комунікаційною сферою

суспільства на основі використання форм, ме�

тодів і технологій правового, економічного,

соціального, гуманітарного і політичного ме�

неджменту і маркетингу [2, 168–169]. 

Основним завданням інформаційно�комуні�

каційного менеджменту держави є регулювання

інформаційних відносин. Доволі повне визна�

чення сутності державної інформаційної полі�

тики дав О. Флюр — це «регулююча діяльність

державних органів, спрямована на розвиток

інформаційної сфери суспільства, що охоплює

не тільки телекомунікації, а всю сукупність

виробництва і відносин, зв’язаних з створен�

ням, збереженням, обробкою, демонстрацією,

передачею інформації в усіх її видах».

Крім створення нормативно�правових засад

обробки, збереження та поширення інформації,

держава, як і будь�який інший суб’єкт політики,

в межах інформаційно�комунікаційного менед�

жменту має здійснювати такі задання, як:

— орієнтація та позиціонування себе в інфор�

маційному полі;

— створення позитивного інформаційного

середовища діяльності;

— нейтралізація дій конкурентів тощо.

Проте, на відміну від інших політичних

суб’єктів інформаційної діяльності, таких як,

приміром, політичні партії чи окремі лідери,

метою цієї діяльності є не отримання преферен�

цій для окремої групи, а забезпечення стабіль�

ності та порядку в суспільстві, суверенітету та

територіальної цілісності, непохитності держав�

ного авторитету та прав і свобод громадян.

Отже, виконання державою своїх функцій

передбачає певний мінімум впливу на інфор�

маційні процеси на своїх теренах. Закордонні

та українські вчені (такі як О. Соснін, В. Бе�

бик,М. Дмитренко, О. Гнатцов, Г. Почепцов,

О. Циганов, Ф. Сіберт, Т. Пітерсон, О. Пугачов,

М. М. Мазур, К. Шеннон, У. Уївер) попереджу�

вали, що без дотримання цього мінімуму інфор�

маційні процеси стають неконтрольованими,

а це може зашкодити можливостям впливу та

контролю держави над такими життєво важли�

вими сферами, як економіка, фінансова систе�

ма, оборона, територіальна цілісність та інші,

а також може дискредитувати державу як су�

б’єкт внутрішньої та міжнародної політики.

Аналіз ситуації, що склалася на початок

2008 року в Україні, дає такі результати. Протя�

гом сімнадцяти років незалежного існування

в Україні не сформовано дієвої системи забез�

печення інформаційної безпеки. Ані на рівні

законодавства, ані на рівні програм уряду не

закладено дієвої та конкретної стратегії інфор�

маційної політики держави. 

Як наслідок: 

— залишався неврегульованим значний ряд

аспектів інформаційної діяльності, зокрема

роботи ЗМІ, відносини в сфері реклами, робота

мережі Інтернет тощо;

— інформаційна активність органів держав�

ної влади втратила цілеспрямованість та сис�

темність, частими були протиріччя між пріори�

тетами центральних та регіональних органів

влади. Проте до відставки уряду Ю. Тимошенко

в 2005 році інформаційна діяльність централь�

них органів влади залишалась більш�менш єди�

ною, хоча могла змінюватись залежно від пра�

влячої групи чи конкретної політичної ситуації; 

— держава не мала інструментів оперативно�

го реагування на інформаційні загрози ззовні та

зсередини (що продемонстрували інформаційні

конфлікти з Росією) та стала надзвичайно враз�

ливою для інформаційних атак.

2008 рік відзначився як такий, коли ці нега�

тивні тенденції набули надзвичайної ваги.

Поглибилась перманентна політична криза;

інформаційний галас остаточно дезорієнтував

населення; інформаційний вплив з боку інших

держав (зокрема Росії) набули масштабів інфор�

маційної війни; в інформаційному середовищі

посягання на територіальну цілісність держави

стали відкритими та постійними. Значну роль

у цьому процесі відіграв Інтернет. Іншими сло�

вами, відбулася значна активізація негативних

чинників та акторів для інформаційної безпеки

країни в секторах, які вийшли з�під її контролю.

Для забезпечення національних інтересів у цій

ситуації надзвичайно важливою мала бути акти�

візація діяльності суб’єктів, на яких покладено

відповідальність за забезпечення інформаційної

безпеки, тобто — центральніих органів держав�

ної влади, зокрема Президента, Уряду, РНБОУ,

Парламенту та Комітету з питань телебачення

та радіомовлення.

Але особливості політичного процесу в Україні

сьогодні полягають у пріоритеті особистих чи

корпоративних інтересів політичних лідерів над

загальнонаціональними та державними. Основ�

ним чинником діяльності (в тому числі інформа�

ційної) є актуальна схема розстановки політичних

сил, а метою — ствердження власних позицій та

дискредитація суперника. За таких умов нем�

ожливе підпорядкування інформаційної політики

ключових політичних діячів та груп єдиним цілям

та інтересам. В результаті держава як суб’єкт

інформаційної активності розділилася на органи

центральної влади і конкретних політичних ліде�

рів як суб’єктів інформаційної активності. 

Державна інформаційна політика втратила

цілеспрямованість та системність не лише в роз�
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різі інформаційної/медійної активності; в нор�

мотворчій площині орієнтацію на національні

інтереси також часто стали підмінювати полі�

тичними емоціями та корпоративною зацікав�

леністю. Було прийнято ряд рішень, які свідчать

про значні дисфункції законодавчого регулю�

вання інформаційних процесів. Мова йде і про

державну політику в сфері обмеження діяльно�

сті іноземних мовників, і про розширення прав

доступу народних депутатів до документів, що

становлять державну таємницю. Коли народ�

ний депутат демонструє перед камерами доку�

мент із грифом «Цілком таємно», це суперечить

усім принципам національної безпеки.

Отже, на момент початку економічної кризи

2008 року українська держава підійшла без діє�

здатної системи забезпечення інформаційної

безпеки, без розробленої стратегії інформацій�

ної політики, з неконтрольованим медіапросто�

ром та глибоким внутріполітичним конфліктом.

Економічна криза 2008 року як індикатор про<
блем інформаційного простору України

Події, пов’язані з кризою 2008 року, чітко

виявили проблеми, пов’язані з виходом інфор�

маційного простору України з�під державного

контролю. 

Одним з важливих наслідків подій 2004 року

стало реальне ствердження свободи слова та

свободи медіа в Україні. Проте українська прак�

тика показала, що будь�яка свобода є цінною та

корисною лише за умови відповідальності та сві�

домого користування нею. Всім комерційним

ЗМІ властиве прагнення до сенсацій та яскравих

шоу. В 2005–2008 роках в українських медіа це

прагнення цілком домінувало над почуттям

соціальної відповідальності журналіста за на�

слідки своєї діяльності. Голоси «продавців сен�

сацій» за визначенням лунають голосніше реч�

ників здорового глузду, і за допомоги медіа саме

ці голоси заповнили інформаційний простір,

створюючи насичений інформаційний шум,

вводячи населення у стан повної дезорієнтації,

посилюючи почуття тривоги та безнадії, погли�

блюючи соціально�психологічну депресію.

У вересні�жовтні 2008 року українські ЗМІ

були наповнені тривожними прогнозами щодо

кризи, що насувається на Україну. Часто не�

обґрунтовані та абсурдні, надзвичайно емоцій�

ні, вони підготували аудиторію (тобто громадсь�

ку думку) до повторення подій середини 1990�х,

повернення гіперінфляції, зникнення вкладів

тощо. Як результат, з першими ознаками кризи

Національний Банк України втратив контроль

над курсом гривні. Посадовці визнали, що клю�

човою причиною знецінення національної

валюти стали не стільки економічні передумо�

ви, скільки штучний ажіотаж, створений засо�

бами масової інформації. Держава втратила

контроль не над курсом валюти, а над інформа�

ційно�комунікаційними процесами навколо

нього. Події в інформаційній площині стали

причинами проблем в економічній сфері.

Кризові ситуації вимагають від держави

рішучих дій, що часто пов’язано з прийняттям

непопулярних рішень. Швидке одужання еко�

номіки потребує консолідації нації навколо ідеї

розвитку та певного кредиту довіри до держав�

ної влади з боку громадян.

Проте рівень довіри до держави продовжував

стрімко падати. Завдяки популярним політич�

ним ток�шоу на телебаченні політичне середо�

вище (а, отже, і органи влади, і держава як

інститут, і державність як найцінніше надбання

нації) перетворилось на потворну виставу. Це

вступило в резонанс із соціальним стереотипом

безвладдя та безладу у владних структурах, поз�

бавило політичну систему необхідного мінімуму

легітимності, посилило опортуністські та абсен�

теїстські настрої, спонукало населення абстра�

гуватись від політики і всього, що стосується

політичних відносин.

Про падіння рівня довіри населення до дер�

жави свідчать результати опитувань Центру

Розумкова. Так, якщо у січні 2008 року 29% гро�

мадян вважали Президента України джерелом

істотних порушень прав людини, то в лютому

2009 — 54,5%. Щодо Прем’єр�міністра, ця

цифра виросла з 16% до 37,3%, Уряду — з 22,7%

до 36%, Верховної Ради — з 28,9% до 37%, Голо�

ви Верховної Ради — з 9,5% до 19,6%, народних

депутатів — з 44,9% до 49,2. Бачимо, що незадо�

волення населення діями центральних органів

влади виросло подекуди в рази. 

Цікавими є результати дослідження Research

& Branding Group, проведеного в лютому 2009 ро�

ку. Так, за даними цієї організації, 50% українців

сьогодні відчувають тривогу, 28% — розгубле�

ність, 20% — страх (порівняно з результатами

аналогічного дослідження в березні 2004 року —

відповідно 27, 17 та 9 відсотків). Песимізм від�

чувають 15%, оптимізм — 12% (у 2004 — відпо�

відно 8% та 24%). Надію мають 30% опитаних

(порівняно з 42% у 2004), впевненість — 5%

(проти 9%).

Ці цифри малюють загальну картину соці�

альних настроїв у розпал кризи. Навіть у порів�

нянні з «важким» 2004 роком рівень соціально�

го песимізму та апатії є значно вищим.

Ще більше вражає порівняння результатів

дослідження в Україні, де держава втратила

контроль над інформаційним простором, і Росії

та Білорусі, де держава практично є інформа�

ційним монополістом. Респондентам було за�

пропоновано обрати слова, які найбільш точно

демонструють їх відношення до існуючої влади

в його країні. Недовіру відчувають 25% росіян,
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21% білорусів і 72% українців. Ненависть — лише

1% росіян, 3% білорусів і 20% — кожен п’ятий —

українець. При цьому 3% українців виявили

повагу до влади, в той час як серед росіян таких

було 29%, серед білорусів — 21%; також 3% на�

ших співвітчизників владу підтримують, коли

серед росіян та білорусів ця цифра є відповідно

26% та 20%. 

Різницю в цифрах важко пояснити лише

в тому, що населення Росії та Білорусі відчува�

ють менший тиск кризи. Справа також полягає

в дієвих методах управління інформаційним се�

редовищем, підтримки іміджу держави, соці�

ально�психологічного клімату (не будемо зараз

говорити про відповідність методів, що застосо�

вуються в цих країнах, демократичним стандар�

там). Російський та білоруський уряд не допу�

стили дискредитації державного керівництва,

ерозії іміджу державних органів влади, соціаль�

ної апатії та зневіри. Вони залишили необхід�

ний рівень підтримки, який, на відміну від

України, дає їм більш широкий набір інстру�

ментарію для управління кризовою ситуацією,

в той час, як український уряд обмежує себе

у діях, аби не втратити решту легітимності.

Через втрату контролю за інформаційними

процесами український уряд має обмежені

можливості управління економічними та со�

ціально�економічними процесами в Україні для

виходу з економічної кризи. Економічні анти�

кризові заходи мають відбуватися паралельно

з інтенсивною інформаційною роботою.

Державний інформаційний менеджмент: опера<
ційний мінімум та демократичні межі

То які механізми має демократична держава,

щоб конструктивно впливати на інформацій�

ний простір, зберігати необхідний медійний

дискурс і при цьому не переступати меж демо�

кратії? Які методи може застосувати українсь�

кий уряд, щоб вийти з соціально�психологічної

кризи, що утворилася і яка має прямі економіч�

ні та політичні наслідки?

Визначаючи інструментарій, маємо завжди

пам’ятати, що дії держави в будь�якому випадку

не повинні обмежувати прав і свобод громадян.

Демократична держава в своїй інформаційній

діяльності не має права посягати на свободу

слова і свободу ЗМІ. 

В першу чергу ми маємо говорити про утри�

мання держави від впровадження цензури. Цен�

зура в перекладі з німецької означає:

1) контроль влади над засобами масової ко�

мунікації, щоб не допустити чи обмежити по�

ширення небажаної для неї інформації;

2) органи та установи, які здійснюють такий

нагляд [3].

Згідно з Конституції України, цензура в Украї�

ні заборонена [1, 5]. Слід зазначити, що цензура

як метод захисту і контролю інформаційного

простору з боку державних структур характерна,

насамперед, для тоталітарних і авторитарних

режимів. Класичною схемою існування цензури

є наявність уповноваженої державної структу�

ри, яка видає ліцензії на право поширення

інформації, здійснює моніторинг засобів масо�

вої інформації на предмет їх лояльності до влади

та відхилень від певної ідеологічної лінії, вжи�

ває відповідних заходів у випадку порушення

меж дозволеної свободи. Прикладом такої

структури може бути Головне літературне упра�

вління, що існувало в структурі органів держав�

ної влади в СРСР. О. Литвиненко, проте, цілком

слушно зауважує, що державна цензура може

проявлятися у двох формах: прямій, яка є ви�

нятково прерогативою диктатури і авторитар�

них режимів, та опосередкованій, котра може

практикуватися в країнах з нерозвиненим гро�

мадянським суспільством і слабкими демокра�

тичними традиціями [5, 123].

Інститут цензури в Україні, що залишився

у спадок від тоталітарного минулого, законо�

мірно увійшов у протиріччя із природними

незворотними тенденціями демократизації, ста�

новленням конкурентного політичного середо�

вища та інститутів громадянського суспільства.

Перші паростки цих процесів спостерігалися

в 2002 році; особливо гостро ці проблеми поста�

ли у виборчий період 2004 року. Відтоді помітні

істотні позитивні зрушення, але, враховуючи

нерозвиненість демократичних інститутів, пер�

манентну політичну нестабільність в країні, цю

проблему сьогодні ще рано вважати остаточно

вирішеною.

Демократична держава має обирати такі

інструменти впливу на інформаційний дискурс,

які не є порідненими з насиллям та тиском, не

обмежують права і свободи людини і при цьому

є достатньо ефективними та дієвими. Орієнти�

ри у цьому виборі дав Г. Почепцов, зображаючи

радянську та західну моделі управління інфор�

маційним простором [7, 308–309].

Так, згідно Почепцова, варіант радянської

системи полягає у введенні точки контролю,

поширюючи контроль він найвищого рівня до

найнижчого. Західна схема передбачає введення

ситуативної схеми контролю за окремими про�

блемами. Звідси, зазначає дослідник, витікає

різниця в методах. Тоталітарна схема є негатив�

но орієнтованою: вона може заборонити чисто

фізично появу тієї чи іншої особи чи сюжету на

екрані. Західна схема є позитивно орієнтова�

ною: вона не забороняє, а намагається витисну�

ти одну новину іншою. Звідси виходить її біль�

ша інтелектуальність та динамічність, вона

використовує властивості самих медіа для дося�

гнення своїх цілей, а не бореться з ними. Така

Р
о

зд
іл

 Х
ІІ 

«П
Р

И
К

Л
А

Д
Н

І С
О

Ц
ІА

Л
Ь

Н
І К

О
М

У
Н

ІК
А

Ц
ІЇ

»



«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
 2

, 
2

0
0

9

182

модель практикується сьогодні в країнах розви�

нутої демократії.

Велику роль відводять у західній моделі так

званому менеджменту новин. Словами Г. Почеп�

цова, оскільки новини є відображенням уваги

громадської думки до того чи іншого питання, то

менеджмент новин і став тим інструментарієм,

який дає можливість вводити елементи управлін�

ня у сферу, яка, здавалося б, управлінню не під�

лягає [7, 304].

Якими засобами здійснюється менеджмент

новин? Набір засобів є стандартним і нічим не

відрізняється за формою від тих, які практику�

ються сьогодні в нашій країні. 

У кожній державній організації здійснення

зв’язку з мас�медіа покладено на відповідні

служби. Як правило, це пресові або інформацій�

но�аналітичні служби (однак історія має чимало

прикладів, коли за інформаційну політику су�

спільної (державної) організації відповідали

структури, які виконували функції, ширші за

чисто «прес�службівські»). Основними формами

роботи прес�секретаря та прес�служби є [2, 181]:

— прес�конференції (1–2 рази на місяць —

за потребою);

— брифінги (щодня або щотижня);

— статті в журналах та газетах (згідно з

медіа�планом);

— теле� та аудіопередачі та звернення (згідно

з медіа�планом);

— письмові заяви для преси (оперативне реа�

гування, коли не бажано виходити «на люди», але

потрібно чітко продемонструвати свою позицію);

— інтерв’ю мас�медіа (згідно з медіа�пла�

ном) тощо.

Поданий інформаційний матеріал потрапляє

до медіапростору через редакції місцевих ЗМІ,

штатних власних кореспондентів всеукраїнсь�

ких ЗМІ в регіоні, позаштатних кореспондентів

всеукраїнських ЗМІ, інформаційні аґенції,

інтернет�портали, що мають власні «стрічки

новин» [4, 41]. Особливо ефективним є ство�

рення «інформаційних приводів» — дії організа�

ції, що вже самі по собі є цінними для мас�медіа

і потрапляють на шпальти газет та телеекрани

без будь�яких зусиль з боку організації.

Але, використовуючи стандартний набір ме�

тодів, менеджмент новин при цьому істотно

відрізняється від рефлективного відображення

дій владного інституту у мас�медіа. Як і будь�

який менеджмент, він відповідає таким вимогам:

— має конкретну загальну мету і конкретні

завдання по кожній оперативній ситуації. Реч�

ник має знати, як саме подати те чи інше питан�

ня для отримання бажаного результату;

— має системний характер: об’єкт управлін�

ня перебуває під впливом суб’єкта постійно,

налагоджено ефективний зворотній зв’язок;

— ґрунтується на компетентному аналізі

ситуації. Управління новинами (як і комуніка�

ційно�інформаційний менеджмент взагалі) не

є можливим без розуміння цілей та проблем,

позицій гравців на полі, потенційних можливо�

стей і загроз, власних сильних та слабких сто�

рін, ресурсів (метод SWAT�аналізу).

Суб’єктом управління інформаційними про�

цесами тут є прес�служба (інформаційна служба,

аналітична служба) організації, об’єктом —

новина як структурна одиниця інформаційного

потоку, а конкретніше: а) інформаційний по�

рядок денний — розстановка пріоритетів, що до�

зволяє витіснити небажані елементи з інфор�

маційного потоку; б) значимість подій —

привертання чи відвертання уваги громадян від

того чи іншого елементу інформаційного потоку.

Вкрай важливим, особливо у світлі викладе�

ного вище, є те, що організація, чи то держав�

ний орган, що здійснює в даному випадку

інформаційну діяльність, в цьому керувалися не

особистими інтересами керманичів, чи якоїсь

групи, чи власними інтересами, а інтересами

держави. Вона має керуватися принципами,

пріоритетами та нормами, які є єдиними для

всіх органів державної влади, що здійснюють

інформаційно�комунікаційний менеджмент. Ці

норми, пріоритети та принципи мають бути за�

фіксовані законодавчо і мати назву стратегії

інформаційної політики України.

Отже, впорядкування інформаційної діяль�

ності органів державної влади, підпорядкування

її єдиним нормам та пріоритетам, орієнтація її

на конструктивний вплив на інформаційний

простір з метою нейтралізації інформаційних

загроз є головним завданням, яке сьогодні сто�

їть перед українською державою.

Стає зрозумілим, що без чіткої стратегії

державної інформаційної політики успішний

розвиток держави стає неможливим. Ми не

говоримо про стратегію, зафіксовану та заде�

кларовану в програмних документах, оскільки

вони не відображають реальної державної полі�

тки. Комплекс заходів з формування інформа�

ційного суспільства в Україні та напрями інфор�

маційної політики передбачено цілим рядом

програмних державних документів, таких як

«Національна стратегія розвитку інформацій�

ного суспільства в Україні», презентована на

Всесвітній зустрічі на вищому рівні з інформа�

ційного суспільства в Тунісі в 2005 році, Закони

України «Про інформацію», «Про телебачення

та радіомовлення», «Про державну підтримку

засобів масової інформації та соціальний захист

журналістів» та інші, Концепція національної

інформаційної політики України, Концепція

національної безпеки України, Угода про парт�

нерство та співробітництво між Україною та ЄС.
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Проте головною перешкодою реалізації про�

грамних положень була й залишається майже

повна відсутність фінансування цих програм та

ігнорування пріоритетів, закладених у цих доку�

ментах, самими органами державної влади. 

Тому йдеться не тільки про формулювання

загальних цілей та напрямів державної політики,

які мають відбутися на основі глибокого компе�

тентного аналізу існуючих загроз та можливо�

стей, а про корінну зміну пріоритетів діяльності

інститутів державної влади. Без зміни правил

гри на політичному полі України, без порядку

у владних структурах та консолідації політичних

сил навколо спільних цінностей, головними

з яких мають бути суверенітет України та права

людини, неможливе впровадження дієвої інфор�

маційної політики, гармонійний розвиток та

існування незалежної суверенної України.

В статье раскрываются проблемы формиро%
вания государственной информационной политики
Украины в контексте обеспечения информацион%
ной безопасности в 2008–2009 годах. Установле%
но прямую связь между государственным инфор%
мационно%коммуникационным менеджментом
и возможностями государства в управлении эко%
номическими, политическими и социальными
процессами в Украине в период кризиса. Исследо%
вано методы демократического государственно%
го влияния на информационное пространство
с целью нейтрализации угроз информационной
и национальной безопасности.

Ключевые слова: государственный инфор�

мационно�коммуникативный менеджмент, го�

сударственная информационная политика

Украины, экономический кризис, националь�

ная безопасность.

In this issue the problems of state information poli%
cy making are discovered in the context of ensuring
information security in 2008–2009 in Ukraine. The
link is set between state information%communication
management and state’s capacity to manage economi%
cal, political and social processes at crisis time. The
methods of how the democratic state can impact in
information processes to neutralize the challenges to
information and national security are researched. 

Key words: the state information�communicative

management, the state information politics of Ukra�

ine, an economic crisis, national safety. 
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В статті розкривається сутність інформа%
ційного проникнення та його роль для побудови
довгострокових взаємовигідних відносин із клієн%
том з ціллю підвищення рівня продажів агент%
ства та створення ефективної, дієвої політичної
реклами. 

Ключові слова: інформаційне проникнення,

політична реклама, комунікації.

Згідно з показниками компанії «TNS�Украї�

на», за весь 2008 рік було всього на 8,3 % менше

реклами, ніж у 2007 році. У четвертому кварта�

лі 2008 року різниця з аналогічним періодом

2007 року склала 10 %. Вже у січні 2009 року про�

звучало на 30 % менше реклами, ніж рік тому [9].

Однак така тенденція не стосується політичної

реклами, оскільки одна з її основних характери�

стик — це «сезонність». Натомість, медіа, які

розміщують передвиборчу агітацію, зіштовху�

ються з іншою проблемою — різким падінням

рейтингів серед постійної аудиторії. У деяких

випадках медіа може втратити до 50 % реципієн�

тів через засилля політичної реклами, що свід�

чить про її неефективність та навіть шкідливість

для іміджу політика, політичної сили та ЗМІ, які

надають послуги з розміщення. За таких обста�

вин інформаційне проникнення стає необхід�

ною умовою отримання рекламним агентством

бюджетів, задоволення потреб рекламодавця та

подальшого функціонування ЗМІ. Дослідження

та застосування інформаційного проникнення

допоможе фахівцям з передвиборчих технологій

уникнути помилок у майбутньому, задовольнити

потреби кожної сторони переговорів, зберегти

платоспроможного клієнта та стати бажаним

партнером для медіа.

Термін «інформаційне проникнення» у клі�

єнта походить від англійського слова «uncovery»,

що в буквальному перекладі означає роздяган�

ня, процес знімання шкіри з банана. У перекла�

ді з англійської uncovery має кілька значень:

1) оголений, не прикритий одягом; 2) термін,

що вказує на відкритість позиції; 2) відкрита

долоня [4, 4]. Термін «uncovery» від 90�х років

ХХ століття використовується австралійськими

бізнес�тренерами з продажів реклами Г. Уорк�

тінгтоном [11] та К. Плантом [10] у контексті

досягнення максимального рівня знання свого

клієнта. У той час, коли на заході теоретики та

практики реклами прагнуть максимально дослі�

дити феномен інформаційного проникнення,

у нашій країні відповідника зазначеного термі�

на не існує. Автор цієї статті пропонує українсь�

кий відповідник терміна «uncovery», а саме,

інформаційне проникнення в клієнта, оскільки

саме це словосполучення відображає сутність

досліджуваного процесу.

Інформаційне проникнення включає вив�

чення усіх типів інформації про клієнта, спосо�

би отримання відомостей, аналіз, розуміння

потреб та взаємозв’язок потреб потенційного

замовника з вигодами від пропозиції. У статті

цей процес розглядається у контексті створен�

ня, розміщення та продажу політичної реклами,

де клієнтом є політична сила або її представник. 

Інформаційне проникнення в клієнта склада�

ється з таких етапів: 1) збір відомостей про замов�

ника; 2) аналіз отриманої інформації; 3) розумін�

ня потреб та обмежень клієнта; 4) пов’язування

вигод від реалізації запропонованої клієнту ідеї

з його потребами [4, 17]. У контексті політичної

реклами збір відомостей про замовника передба�

чає отримання всебічної інформації про об’єкт

просування, його цільову аудиторію, ЗМІ, у яко�

му плануються розміщення, та його читачів/ слу�

хачів/ глядачів. Інформаційне проникнення — це

метод переконливих продажів, що полягає у фор�

мулі: знання потреб + ідея з вигодою = задово�

лення потреб. Сутність зазначеного методу поля�

гає у пов’язуванні ключових вигод клієнта із

результатами ухвалення пропозиції. У випадку

з політичною рекламою даний процес ускладню�

ється, оскільки створення ефективного звернен�

ня вимагає врахування цілей політичної сили, яка

рекламується, потреб та настроїв її електорату,

формату ЗМІ та інтересів його аудиторії. 

Для досягнення успіху кампанії важливо не

тільки створити рекламний продукт, який від�

повідає цілям та амбіціям політичної сили. Не

достатньо знати, чого прагне клієнт — перемоги

на виборах, згадувань, популяризації програми

партії, отримання певної кількості голосів або їх

розсіювання серед кандидатів. Важливо володі�

ти інформацією, кого цей кандидат вважає сво�

їми суперниками як на свідомому, так і на під�

свідомому рівнях, як він поводиться в умовах

стресу, чи є у нього схильність до депресій.

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОНИКНЕННЯ В КЛІЄНТА: 
СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ПРИ СТВОРЕННІ 

ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

В. В. Ткачук, магістр журналістики, КНУ імені Тараса Шевченка

УДК 070:659.127
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Необхідно знати, як політична сила уявляє своїх

виборців, і на скільки цей портрет відрізняється

від людей, які дійсно віддають за неї голоси (від�

мінність між бажаною та реальною аудиторією).

Тут на перше місце стає суб’єктивна, а не об’єк�

тивна інформація, тобто розуміння того, що

цього конкретного політика швидше оберуть не

через те, що він допомагає ветеранам, а тому, що

у нього гарна зачіска, влучний погляд та/ або

тому, що він вміє обирати яскраві звороти

у своїх промовах. Недостатньо знати, на скільки

аудиторії обраного мас�медіа та електорат полі�

тичної сили співпадають згідно з показниками

рівня прибутків, професії, віку та статі. Важли�

во володіти інформацією про коло інтересів,

турбот та потреб зазначеної аудиторії у контек�

сті політики та у плані відпочинку. 

Радіостанції від телеканалів відрізняються

більшою форматованістю та вужчою цільовою

аудиторією. Натомість, один телеканал у різний

час доби можуть дивитися різні цільові групи.

Аудиторію тут визначає не формат мовлення

або напрям музики, а конкретна телепрограма.

Різні телепрограми дивляться різні люди з від�

мінними потребами та несхожими смаками.

Один і той самий продукт, у нашому випадку

політичне відео, у різний час будуть сприймати

по�різному. Інформаційне проникнення — це

трудомісткий процес, завдяки якому витрачені

сили та час компенсуються отриманням відпо�

віді на питання про те, де, хто, що і коли буде

сприймати з максимальною ефективністю. Та�

ким чином, рекламне агентство не тільки підви�

щує його ефективність, а й зберігає кошти клі�

єнта за рахунок скорочення кількості виходів.

У наш час дієвості намагаються досягти не за

допомогою якості та медіа�планування, а за ра�

хунок кількості виходів. Натомість, застосуван�

ня інформаційного проникнення, збір всебічної

інформації про усіх учасників кампанії допома�

гає рекламному агентству усвідомити реальну

цільову аудиторію, зрозуміти час та місце їх гру�

пування, сформулювати максимально ефектив�

ний месседж просування та навіть перенести

рекламний бюджет з телебачення на інший

носій реклами. 

Яскравим прикладом такої практики є кампа�

нія Блоку Юлії Тимошенко на позачергових пар�

ламентських виборах 2007 року, коли завдяки

застосуванню інформаційного проникнення

в клієнта агентству «Тавр» вдалося отримати увесь

рекламний бюджет. Команда цього рекламного

агентства запропонувала «зіграти» на популярних

серед електорату політичних анекдотах та жартах

про косу, що належала лідерові блоку. Було ство�

рено серію написів для подарункових сувенірів

(футболок, головних уборів та наліпок для авто�

мобілістів), таких як «Вийду заміж за бютівця»,

«Коса всередині». Спостереження на місцях пока�

зали, що за володіння кепкою з таким написом

перехожі готові були витримати тисняву та штов�

ханину, а, отримавши сувенір, із гордістю його

носили. Завдяки цьому вираз «Коса всередині»

став неофіційним лозунгом передвиборчої кампа�

нії Блоку Юлії Тимошенко 2007 року. Рекламне

агентство «Тавр» підсилило ефект створенням

серії футболок із написами «ВірЮ», «ЛюблЮ»,

«ДумаЮ», «РоблЮ». На з’їзді Блоку Юлії Тимо�

шенко усі делегати були одягнені в одяг із такими

написами. Таким чином, інформаційне прони�

кнення у смаки аудиторії та імідж Юлії Тимошен�

ко дозволило зекономити кошти на телебаченні,

створити ефективний продукт та отримати макси�

мальний ефект. 

Стратегії та цілі часто співпадають у більшості

клієнтів. З іншого боку, конкретні завдання,

плани їх досягнення та способи вимірювання

прогресу характеризуються різноманіттям підхо�

дів. Знаючи плани, можна легко пов’язати свою

ідею з їх здійсненням. Знаючи спосіб вимірюван�

ня успіху, можна вигоду від своєї ідеї зобразити

у потрібних клієнтові одиницях вимірювання.

Для досягнення результату важливо знати

особливості мислення аудиторії, представника

замовника та посадової особи, яка приймає

остаточне рішення. Існують три основні спосо�

би збору даних про клієнта: власні записи та

офіційні джерела інформації; власні спостере�

ження щодо оточення клієнта; застосування

навичок спілкування. До першої категорії нале�

жать записи після зустрічей із клієнтом, інфор�

мація від керівника, а також газети, журнали,

телебачення, Інтернет. Оточення клієнта — це

постійні партнери, основні конкуренти з точки

зору клієнта, типові засоби просування тощо.

Головне правило спілкування — більше слухати,

менше розмовляти [7, 49]. 

У кожного замовника є критерії оцінювання

свого бізнесу та внеску пропозиції у розвиток

його справи. Усі критерії оцінювання клієнтом

внеску у свій бізнес поділяються на два види:

об’єктивні та суб’єктивні. Критерії об’єктивної

оцінки — це реальна віддача від пропозиції.

Критерії суб’єктивної оцінки — це враження,

яке фахівець з продажів справляє на клієнта.

Тобто безпосередній внесок рекламного агент�

ства у вирішення конкретних завдань, актив�

ність у пошуку необхідних клієнтові рішень,

обов’язковість тощо [5, 54–55]. Замовник оці�

нює внесок спеціаліста за наступними параме�

трами: ефективність витрачених коштів та

порівняння з іншими фахівцями та носіями

реклами [8, 114]. Необхідно наперед знати, за

якими параметрами оцінюватиме клієнт, оскіль�

ки це полегшить систему звітності та дозволить

максимально задовольнити очікування клієнта. 
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Ступінь досягнення інформаційного прони�

кнення — показник, який можна виміряти не

тільки суб’єктивною думкою, а й цілком об’єк�

тивними показниками. Про досягнення інфор�

маційного проникнення свідчать наступні

параметри: збільшення отриманих рекламних

бюджетів; збільшення частоти замовлень;

частота покупки спец�проектів; репутація

агентства у порівнянні з конкурентами; можли�

вість ділового контакту з будь�якими ключови�

ми фігурами компанії�замовника у будь�який

час; ефективність розв’язання проблем клієнта.

На нашу думку, інформаційне проникнення

досягнуто лише у тому випадку, якщо працівник

рекламного агентства знає відповіді на наступні

питання: На просування якої програми/ канди�

дата компанія витрачає більшість коштів з рек�

ламного бюджету? Яку програму/ кандидата

клієнт планує просувати найближчим часом?

У розробку якої програми компанія вклала най�

більше інвестицій? Від запровадження якої про�

грами компанія отримує найбільшу підтримку

серед виборців? Відповівши на ці питання,

можна чітко усвідомити, які напрями необхідно

просувати, а у просування яких вкладати кошти

недоречно. Для розвитку важливо популяризу�

вати ті напрями діяльності, які на сьогодні

мають меншу популярність.

Інформаційне проникнення — це шлях з’я�

сувати наперед невідому інформацію, яка може

бути ключем до успіху рекламної кампанії. Одна

з кращих моделей для розуміння, чого досягає

процес інформаційного проникнення — це модель

комунікації Вікно Джохарі (Johari) (табл. 1.1),

названа так на честь імен винахідників цієї мо�

делі — Дж. Люфта та Х. Інгхема [4, 56–62].

Табл. 1.1. — Вікно Джохарі

Модель комунікації «Вікно Джохарі» описує

співвідношення відомої та невідомої інформації

у процесі взаємодії рекламного агентства, за�

мовника та цільової аудиторії. зазначена модель

складається з чотирьох вікон: відкрите, невідо�

ме, непомічене та приховане. Лінії, що розме�

жовують ці вікна, рухаються у процесі комуні�

кації, показуючи, у якому напрямку прогресує

взаємодія, та відображають зміни у взаємовід�

ношенні вікон. Коли ми застосовуємо «Вікно

Джохарі» у контексті інформаційного прони�

кнення, клієнт — це сам, а представник реклам�

ного агентства — це інші, або потенційний

виборець — це сам, представник рекламного

агентства — це інші. 

Відкрите вікно репрезентує інформацію, яку

знають і рекламне агентство, і клієнт. Інформа�

ція, що входить до цього вікна, може включати

не лише поверхневі відомості, але й оприлюдне�

ні дані соціологічних досліджень, почуття,

мотиви, звички, бажання, потреби і страхи спі�

врозмовника, тобто клієнта. Перед першою

зустріччю із замовником обсяг знань невеликий.

Площа відкритого вікна найменша. У процесі

отримання знань про клієнта лінія під цим вік�

ном рухається вниз та/або вправо. Таким чином,

обсяг знань стає більшим, обсяг прихованого

чи непоміченого стає меншим. Це перша і най�

простіша фаза інформаційного проникнення

в клієнта. Відкрите вікно включає інформацію,

отриману з доступних джерел: від колег, ЗМІ,

власних спостережень та від самого клієнта. 

Невідоме вікно відображує масив знань, не�

відомий для самого клієнта, але відомий для

інших. Наприклад, клієнт знає максимум інфор�

мації щодо своєї продукції, але не уявляє, яким

чином її можна подати у рекламному зверненні.

Такою інформацією володіє представник агент�

ства. Коли він поділиться своїми знаннями із

клієнтом, вікно, що містить невідому інформа�

цію, стане меншим, і частина його площі перей�

де у відкрите вікно. Перехід інформації з невідо�

мого до відкритого вікна — це друга фаза

інформаційного проникнення. 

Непомічене вікно відображує інформацію, яку

клієнт про себе знає, але яка не помітна іншій

людині. Це об’єктивна інформація про бізнес клі�

єнта — без здогадок та припущень. Ця фаза відоб�

ражає третій етап інформаційного проникнення

у клієнта і має місце тоді, коли представник

агентства завоював довіру. На цьому етапі відно�

син клієнт розкривається сам, його бажання від�

критись свідчить про бажання співпраці. 

Приховане вікно відображає приховану

інформацію, яку клієнт не розголошує, і якої не

знає менеджер. Наприклад, улюблений фільм.

Знання прихованої інформації — це ключ до

успішного інформаційного проникнення в клі�

єнта. Відкриття прихованої інформації — того,

що клієнт знає про свій бізнес, але чого не роз�

голошує — серце інформаційного проникнення. 

Згідно з цією моделлю, завдання інформа�

ційного проникнення — це максимальне збіль�

шення площі відкритого вікна, та зменшення

Відоме для себе Невідоме для себе

Відоме

для інших
відкрите невідоме

Невідоме

для інших
непомічене приховане
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прихованого, невідомого та непоміченого

вікон. Лише у такий спосіб можливе ефективне

інформаційне проникнення. Згідно із зазначе�

ною моделлю, для досягнення інформаційного

проникнення в клієнта менеджеру треба бути

спостережливим та уважним, щоб зрозуміти,

що саме мається на увазі, та показати шлях

вирішення проблем (невідоме вікно); бути

професіоналом, щоб клієнт захотів надавати

необхідну для ефективної співпраці інформацію

(непомічене вікно); вміти входити у довіру та

бути другом, щоб отримати приховану інформа�

цію. Незважаючи на те, що на практиці основ�

ний масив інформації отримується не від клієнта,

а з інших джерел, зокрема: ЗМІ, конкурентів,

колег, працівників компанії клієнта — сутність

інформаційного проникнення полягає саме

у тому, щоб якомога більше заохотити потен�

ційного клієнта до співпраці. 

Головна перевага цієї моделі комунікації

полягає у тому, що в ній всю увагу сконцентро�

вано на комунікації представника рекламного

агентства та клієнта, яким може бути як канди�

дат, так і потенційний виборець. 

Інформаційне проникнення в клієнта перед�

бачає не тільки максимальний збір даних про

мотиви та потреби потенційного рекламодавця,

а й виявлення потреб, особливостей функціону�

вання та проблемних місць його цільової аудито�

рії. Це пояснюється тим, що основною потребою

клієнта як представника фірми є задоволення

потреб цільової аудиторії за допомогою свого

товару/ обрання своєї кандидатури. Якщо мене�

джер з продажів доведе, що проблемні місця

існують, і що саме за допомогою його ідеї про�

блеми можуть бути вирішені, представник фірми

клієнта не зможе відмовитись від контракту.

Отже, ми дали визначення поняття інфор�

маційного проникнення в клієнта, розкрили

сутність, дослідили його складові та етапи. Інфор�

маційне проникнення — це відповідник англійсь�

кого терміна «uncoverу», що нині широко застосо�

вується у розвинених країнах Заходу, є методом

переконливих продажів та означає процес пошуку

та розуміння глибинних мотивів та потреб клієн�

та, застосування яких на практиці забезпечує дов�

готривалі взаємовигідні стосунки із клієнтом. 

Ступінь інформаційного проникнення в зам�

овника можна визначити за наступними показ�

никами: збільшення частоти замовлень; збіль�

шення рекламних бюджетів; частота покупки

спец�проектів; репутація рекламного агентства

у порівнянні з конкурентами; можливість діло�

вого контакту з будь�якими ключовими фігура�

ми компанії�замовника у будь�який час; ефек�

тивність розв’язання проблем клієнта. 

Найбільш повно процес інформаційного про�

никнення в клієнта розкрито в моделі комуніка�

ції «Модель Джохарі». Згідно з цією моделлю,

для досягнення інформаційного проникнення

треба бути спостережливим та уважним, щоб

зрозуміти, що саме клієнт має на увазі, та показа�

ти шлях вирішення його проблем; бути професі�

оналом, щоб клієнт захотів надавати необхідну

для ефективної співпраці інформацію (непоміче�

не вікно); вміти входити у довіру та бути другом,

щоб отримати приховану інформацію. 

В статье раскрывается сущность информа%
ционного проникновения и его роль для построения
долгосрочных взаимовыгодных отношений с кли%
ентом с целью повышения уровня продаж агент%
ства и создания эффективной, действенной поли%
тической рекламы.

Ключевые слова: информационное проникно�

вение, политическая реклама, коммуникации.

The purpose of this article is opening of essence of
uncovery and its role for the construction of long%term
mutually beneficial relationships with a client with the
purpose to increase the level of sales and creation of the
effective political advertising.

Key words: information penetration, political

advertising, communications.
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В статті аналізується сутність Болонських
реформ в системі вищої освіти. Автор наголошує
на європейському вимірі Болонського процесу і не%
обхідності України слідувати саме цим шляхом,
що означає реформування системи української
освіти із врахуванням особливостей Болонських
змін в країнах ЄС.

Ключові слова: Болонський процес, рефор�

мування системи української освіти, євро�

пейська освітня політика.

В українському академічному середовищі

будь�яке згадування про Болонський процес

(БП), як правило, викликає негативну реакцію.

Причому парадокс українських реалій полягає

в тому, що як прихильники так і противники

Болонських реформ (БР) реально не усвідомлю�

ють, (або не хочуть?) зрозуміти їх зміст і сут�

ність. Незважаючи не те, що в Україні регуляр�

но проводяться наукові конференції, брифінги,

а українські науковці систематично приймають

участь в міжнародних заходах присвячених різ�

ним аспектам БП. Ще більше занепокоєння

викликає практика впровадження БР в Україні:

адміністративні методи управління, зростання

бюрократії, скорочення аудиторних годин і го�

ловне — відсутність належного фінансування

і обумовлюють негативну реакцію викладачів

і студентів. 

На сучасному етапі існує різноманітна літе�

ратура з даної проблематики: це монографії,

де подані спроби авторів представити історію,

джерельну базу БП [11, 12, 14, 17, 23], а також

різнопланові наукові, публіцистичні статті [13,

22, 24], що репрезентують різні точки зору.

Переважна більшість робіт сконцентрована нав�

коло обговорення трьох аспектів БП: кредитно�

трансферної системи оцінювання знань студен�

тів (ang. European Credit Transfer System, ECTS),

трьохциклічного навчання, введення Додатку до

диплому європейського зразка. Це має логічне

виправдання, оскільки саме до цих реалій зво�

диться практика впровадження БР в Україні.

І тільки порівняно незначна кількість наукових

розробок присвячена іншим аспектам реформи.

Серед таких «малодосліджуваних» проблем слід

назвати «європейський контекст» БП. 

Отже, необхідність «розвіяння» різноманіт�

них міфів навколо Болонського процесу, паную�

чих в Україні, бажання запропонувати інший (на

відміну від усталеного в Україні) вимір, а також

пошуки напрямків реформування української

системи освіти обумовлюють бажання автора ще

раз звернутися до Болонської теми. 

Найважливіший нормативний документ БП —

Болонська Декларація (БД) [9] визначає шість

основних напрямків реформування системи

освіти. 

По�перше, це прийняття системи добре зро%
зумілих освітньо%кваліфікаційних рівнів, у тому
числі через впровадження Додатку до диплома
європейського зразка. Реформування освітньої

галузі в цьому напрямку обумовлюється не�

обхідністю збільшення можливостей європей�

ців для працевлаштування, а також підвищення

конкурентної спроможності європейської сис�

теми освіти на міжнародному рівні.

Другим напрямком визнається впровадження
системи двоциклічного навчання. Студії I�го рів�

ня (undergraduate), що тривають за часом не

менше трьох років, з кваліфікаційним титулом,

визнаним на європейському ринку праці. Студії

II�го рівня (graduate), вступ на які можливий

тільки після закінчення навчання на попе�

редньому I�му рівні. 

Третім пріоритетом реформ БД визначає

впровадження системи кредитів за типом ECTS —
європейської системи зарахування залікових

одиниць трудомісткості з метою сприяння мо�

більності всіх учасників навчального процесу.

Усунення перешкод для мобільності викладачів,
студентів виділено в БД як окремий (четвер�

тий) напрямок необхідних змін в системі ви�

щої освіти. Це означає можливість навчання

і викладання за межами власної країни.   
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П’ятим пріоритетом визнається підтримка
європейського співробітництва в контексті за%
безпечення якості освіти, з метою розробки від�

повідних спільних критеріїв методології оцінки. 

Шостий напрямок — це сприяння європейсь%
ким поглядам у вищій освіті, особливо в роботі

над створенням навчальних програм, співпраці

між навчальними закладами, навчанні і науко�

вих дослідженнях.

Після прийняття Болонської декларації БП

розвивається через «програми дій», що затвер�

джуються на міжнародних конференціях кожні

два роки. Перша така конференція відбулася

в 2001 р. в Празі. Визначальними рішеннями

празького самміту були: прийняття концепції
«навчання протягом усього життя (система без%
перервної освіти)». Сутність в створенні нової

моделі освіти, яка б не мала вікових і кваліфіка�

ційних обмежень. І це не просто зниження віку

для навчання громадян, а саме підвищення

освітньої активності осіб після закінчення нав�

чання. Проведення реформ в такому напрямку

обумовлюються економічними, політичними

трансформаціями, які не мали успіху без рефор�

мування системи освіти, а також демографіч�

ною ситуацією в європейських країнах, зокре�

ма, «старінням людського потенціалу». Крім

того, міністри відзначили необхідність посилен%
ня ролі ВУЗів й особливо студентів в створенні
Європейського Простору Вищої Освіти через

підвищення їх ролі в організації і управлінні

навчальним процесом в університетах та інших

навчальних закладах. Серед нових напрямків

БП також було названо сприяння привабливості
Зони європейської вищої освіти поза межами
Європи [25].

Наступного разу міністри освіти зібралися

в 2003 р. в Берліні. В Берлінському комюніке

новими аспектами БП визначалися необхід�

ність розширення двоциклічної системи освіти до
трьохциклічної (студії докторські), а також

розвиток міждисциплінарної освіти [8]. Останній

напрямок реформ обумовлювався тим, що для

вирішення сучасних проблем людина повинна

бути обізнаною в багатьох сферах і моністичний

підхід не може бути принципом підготовки спе�

ціалістів, крім того, міждисциплінарна методи�

ка навчання значно розширює можливості кож�

ної людини знайти працю, реалізувати свій

потенціал.   

В 2005 р. зустріч відбулася в Бергені, де ви�

значальними рішеннями Бергенського саміту

було прийняття єдиної структури кваліфікацій%
них рівнів Зони європейської вищої освіти з обо�

в’язковою розробкою національних структур

кваліфікаційних рівнів до 2010 року. Початок

робіт із цього питання визначався на 2007 р.,

крім того наголошувалося на важливості

розвитку «зовнішнього виміру» БП, тобто взає�

модії між Зоною європейської вищої освіти та

іншими частинами світу [7].

Наступна конференція проходила в 2007 р.

в Лондоні. Головні рішення стосувалися обгово�

рення досягнень в сфері забезпечення якості освіти
в Європі, позитивні відзиви отримала ініціатива

проведення щорічних Європейських форумів та
створення Реєстру агенцій із забезпеченням якості
європейської вищої освіти, були визначені пріори%
тети на 2009 р. та стратегічна мета перетворен%
ня Болонського процесу в Єдиний Простір Вищої
Освіти після 2010 р. [20]. 

Останній, шостий самміт пройшов в Льовені

та Льован�ля�Ньові 28–29 квітня 2009 р. і у під�

сумковому комюніке зазначалося, що у суча�

сній кризовій ситуації державне та суспільне
інвестування (public investment) у вищу освіту має
першочерговий пріоритет і саме Болонський про%
цес створює умови аби учні (learners) могли бути

мобільними, а інституції — приваблювати сту�

дентів та дослідників з інших континентів [19].

Отже, нормативна база дозволяє трактувати

Болонський процес як міжурядову європейську

реформу системи освіти з метою підвищення її

якості, конкурентоспроможності, переорієнта�

ції на потреби сучасної економіки. Стратегічна

мета Болонського процесу полягає в створенні

до 2010 р. — через узгодження загальних засад

організації і функціонування системи освіти —

Європейського Простору Вищої Освіти. Осо�

бливу увагу хотілося би звернути саме на «євро�

пейській вимір» БП. Вже в Болонській Деклара�

ції наголошується на визначній ролі знань

в сучасному процесі інтеграції Європи. Слід

також зазначити, що хоча БР спрямований на

освітню галузь, сама ініціатива створення Євро�

пейського Простору Вищої Освіти має значною

мірою характер політичний і представляє спіль�

ну реакцію країн Європи на глобальні зміни

в світі. Саме тому БП, на наш погляд, необхідно

розглядати в двох контекстах. В межах першого,

який сьогодні охоплює 46 країн, всі документи

БП мають рекомендуючий характер. Другий

охоплює членів Європейського союзу, де ре�

формування системи освіти відбувається через

прийняття додаткових положень і рішень, юри�

дична сила яких може мати і статус закону для

країн ЄС.

Розглянемо основні напрямки європейської

освітньої політики. 

Сутність реформи освітнього простору в ме�

жах ЄС визначається Лісабонською стратегією,

прийнятою в березні 2000 р. [5] мета якої полягає

на перетворенні до 2010 р. економіки Європи на

найконкурентоспроможнішу та найдинамічнішу
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в світі. Одним із головних механізмів досягнен�

ня цієї мети визначається: швидкий перехід до

нового типу економіки, що базується на знан�

нях. Для того, щоб реалізувати ці амбітні рішен�

ня, Рада Європи на засіданні в Барселоні (бере�

зень 2002 р.) пропонувала всім країнам членам

ЄС до 2010 р. збільшити державні видатки на

освіту і науку до 3% (розповсюдженим в ЕС

було 1,93% ВВП) [2, 19]. 

Важливим кроком для формування євро�

пейського бачення освітньої реформи був та�

кож опублікований Європейською Комісією

в лютому 2003 р. документ «Роль університетів

в Європі знань» (The role of the universities in the

Europe knowledge) [3]. Слід зазначити, що це був

першій за 10 років документ, виданий Євро�

пейською Комісією і безпосередньо присвяче�

ний проблемам вищої освіти. В ньому наголо�

шувалося, що університети відіграють ключову

роль в суспільстві, де відбувається процес ство�

рення економіки з опорою на знання і саме уні�

верситети є центрами створення цих знань та їх

передачі в процесі навчання. 

Практичним здійсненням освітньої рефор�

ми в межах Європейського союзу стала Євро�

пейська структура кваліфікацій для ціложиттє�

вого навчання (ЄСК) (European Qualifications

Framework for lifelong learning — EQF) прийня�

та Європейським Парламентом та Радою ЄС

в квітні 2008 р.

Основними принципами нової структури

освітніх кваліфікацій були визначені:

а) запровадження в межах ЄС уніфікованих

восьми рівнів від базової середньої освіти до

третього циклу вищої освіти,

б) оцінка кваліфікацій не за «входовими ре�

сурсами» навчання (learninginputs), тобто трива�

лістю освіти, типом інституції, країною чи

регіоном, де було здобуто освіту тощо, а за ре�

зультатами навчання (learningoutputs), тобто

конкретними знанням та навичками, які здоб�

ула особа [1]. 

Перехід країн Європейського Союзу на нову

Європейську систему кваліфікацій (ЄСК) не

суперечить Болонському процесу, більш того,

повністю узгоджується із триступеневою струк�

турою вищої освіти. Однак ЄСК охоплює

ширше коло типів навчання (середня освіта,

неформальне та позаформальне навчання, про�

фесійне навчання тощо). Шостий рівень ЄСК

відповідає першому циклу вищої освіти за

Болонською структурою (бакалаврський рі�

вень); сьомий рівень ЄСК — другому циклу (ма�

гістерський рівень), восьмий рівень — третьому

циклу (докторський рівень) [16]. Відповідно до

рекомендацій, ухвалених Європейським Парла�

ментом, держави�члени ЄС мають пов’язати

свої національні системи кваліфікацій із ЄСК

не пізніше 2010 року. До 2012 року освітні

сертифікати та дипломи, видані в державах�чле�

нах ЄС, повинні містити інформацію про рівень

освіти відповідно до класифікації ЄСК.

У грудні 2007 р. Європейська Комісія, про�

понуючи своє бачення подальшого розвитку

«Лісабонської стратегії ЄС», зазначила, що «на�

вчання за кордоном є важливим стимулом для

особистісного розвитку та поліпшення мовних

навичок», і за певний час воно має стати «стан�

дартним елементом університетської освіти».

Фактично, це означає, що навчання протягом

кількох семестрів чи навіть років за кордоном

поступово стає неодмінним елементом універ�

ситетської освіти європейського студента [22]. 

Мовне розмаїття є символом та проявом

різноманітної ідентичності сучасної Європи.

Ефективне реформування системи європейсь�

кої освіти не можливо без проведення відповід�

ної мовної політики, оскільки мова є головним

засобом комунікації, а також механізмом поси�

лення конкурентоспроможності європейського

бізнесу з потужними компаніями Азії та Ла�

тинської Америки. Відповідно до висновків

експертів Європейського бізнесового форуму,

працівники нових економік Азії та Латинської

Америки дедалі частіше поєднують високий

рівень професіоналізму із знаннями кількох

іноземних мов, що створює для них конкурент�

ні переваги на ринку [18]. Болонські документи,

на жаль, не визначають чіткої мовної стратегії
для учасників БП. Проте, в межах Європейсько�

го Союзу дедалі частіше звучать пропозиції

побудувати таку модель освіти, за якою європе�

єць, окрім рідної мови, знав би принаймні дві

інші (mother tongue plus two). 

Для координації дій європейських інституцій

у сприянні вивченню мов Європейська Комісія

створила спеціальну робочу групу за участю

провідних європейських інтелектуалів, очолю�

вану французько�ліванським письменником

Аміном Маалуфом. На думку інтелектуалів,

двосторонні зв’язки між будь�якими двома кра�

їнами ЄС мають підтримуватися передусім

мовами цих двох країн, а не якоюсь іншою

мовою. Також, відповідно до рекомендацій

групи, ЄС має сприяти дедалі інтенсивнішому

впровадженню ідеї «засвоєної мови» (personal
adoptive language) — своєрідної «другої рідної

мови», що має бути елементом освіти та профе�

сійного життя кожного європейця [15]. 

Наступним напрямком європейської освіт�

ньої політики є акцент на свободі навчання. Гум�

больдтівська модель університету, що донедавна

панувала в континентальній Європі будувалася

на принципі двох свобод: викладання та навчан�

ня. Свобода викладання означала можливість ви�

кладача автономно вибирати методологічну базу,
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напрямок та зміст лекцій. Свобода навчання,

тобто, власне свобода студентського вибору,

передбачала передусім свободу у визначенні дис�

циплін, семінарів та здатність студента автоном�

но формувати свій навчальний план. Відповідно

до гумбольдтівської моделі, студент міг вибирати

семінари, які він хотів відвідувати і навіть до пев�

ного часу поєднувати у своєму навчальному

плані абсолютно різні дисципліни: право та

філософію, біологію та літературу. 

Однак, що суттєво відрізняє Болонську ре�

форму від гумбольдтівської — це певне посла�

блення свободи викладача і ще більше посилен�

ня свободи студента, зокрема географічної. До

Болонських змін європейський студент міг

формувати свій навчальний план між кількома

університетами. Ця практика була особливо

поширена в Німеччині із її розмаїттям універси�

тетських містечок. Нині ж ця свобода форму�

вання долає межі окремої країни і поширюється

на весь Європейський Союз. Завдяки гармоні�

зації освітніх рівнів та системи взаємозаліку

кредитів студент зможе формувати свою освіту

між кількома університетами з різних країн.

Враховуючи існування двох контекстів Бо�

лонського процесу, широкого, що охоплює

46 країн, і вузького в межах Європейського

Союзу, вважаємо доцільним наголосити, що

в Україні впровадження БП повинно відбува�

тися саме із врахуванням досвіду реформуван�

ня системи країн Європейського Союзу.

Обумовлюється це: по%перше, потребою корін�

них змін в національній системі освіти, оскіль�

ки діюча в Україні модель освіти була успадко�

вана від радянського минулого і не відповідає

викликам сучасності, перш за все тому, що

є орієнтованою на єдиного роботодавця і спо�

живача «продукту освіти» — державу. При такій

конструкції держава через відповідні структури —

в Україні це Міністерство освіти і науки, пере�

творилася на монополіста, нехтуючи інтереса�

ми інших гравців, зацікавлених в якості освіти.

Нова альтернативна модель повинна орієнтува�

тися щонайменш на чотири основних суб’єкти:

державу, приватний сектор, як один із головних

роботодавців, студентів і викладачів. По%друге,

впровадження європейської моделі БП надає

Україні реальні можливості інтегруватися

в культурно�освітній простір ЄС. На сучасному

етапі освіта все частіше розглядається як основ�

ний компонент процесу європейської інтегра�

ції, оскільки саме через освіту можливо «всели�

ти відчуття спільної європейської ідентичності

і спільної європейської мети» [24]. В цьому

контексті цікаво відзначити, що в Україні най�

активніше ідею євроінтеграції підтримує мо�

лодь. Серед людей 18–29 років найбільша част�

ка (порівняно з іншими віковими групами) від�

чувають себе європейцями та висловлюють

переконання, що і вони особисто, і Україна

в цілому виграють від вступу до ЄС [26, с. 37].

Отже, активна участь України в реалізації БР

реально наблизить нашу країну до її членства

вЄС.

Підсумовуючи, хотілося б наголосити на

наступних визначальних моментах:

По�перше, Болонський процес слід тракту�

вати як структурну і змістовну реформу систе�

ми освіти в Європі із стратегічної метою по�

будування до 2010 р. Єдиного Європейського

Простору Освіти, а також підвищення якості

і конкурентоспроможності освітньої галузі

Європейського континенту. 

По�друге, незважаючи на широку географію,

Болонська реформа має чітко виражений євро�

пейський вимір. Це означає визнання пріори�

тетною цінністю спільної європейської ідентич�

ності перш за все знань, а їх «вільний рух» —

основним чинником об’єднання Європи на

сучасному етапі.

По�третє, БП має два контексти: широкий

(всі 46 країн) і вузький (27 країн ЄС). Через

європейські інспірації нашої держави і пошуки

дієвих шляхів європейської інтеграції Україна

повинна активно вивчати досвід реформування

системи освіти в країнах ЄС і реально, а не фор�

мально* впроваджувати Болонську модель осві�

ти за зразком держав Євросоюзу.

В статье анализируется сущность Болонских
реформ в системе высшего образования. Автор
делает акцент на европейском контексте Болон%
ского процесса и необходимости для Украины сле%
довать данным путем, что означает реформиро%
вание системы украинского образования с учетом
особенностей Болонских изменений в странах ЕС.

Ключевые слова: Болонский процесс, рефор�

мирование системы украинского образования,

европейская образовательная политика.

In this article the main point of Bologna processes
in the system of higher education is analyzed. The
author emphasize on the European measure of Bolog%
na process and the necessity for Ukraine to follow this
way, what means the need to reform Ukrainian educa%
tional system considering features of Bologna changes
in EC countries. 

Key words: Bolonskij process, reforming of

system of the Ukrainian education, the European

educational politics.

* Про особливості впровадження БП в Україні див. погляд автора в статті [21]. 
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У статті висвітлено шляхи розробки методи%
ки оцінки ефективності автоматизованого кон%
тролю знань з іноземної мови у системі післяди%
пломної медичної освіти і створення методики
підвищення валідності тестів.

Ключові слова: іноземні мови, автоматизова�

ний контроль знань, валідність тестів, післяди�

пломна медична освіта.

Масштабне використання педагогічних мож�

ливостей різних форм тестових завдань та чітке

планування цієї форми навчальної роботи

дозволяє досягти більш високих результатів

навчання, посилення контролю та підвищення

якості підготовки фахівців. Це дозволяє глибше

виявляти залишкові знання слухачів, їх вміння

орієнтуватися у навчальному матеріалі, тобто

чітко оцінювати ступінь сформованості мовно�

комунікативних компетенцій. 

Метою цього експерименту була розробка

методики оцінки ефективності автоматизова�

ного контролю знань з англійської мови у після�

дипломній медичній освіті та створення мето�

дики підвищення валідності тестів.

Для підтвердження гіпотези, яка полягала

у твердженні, що підвищення ефективності

автоматизованої передачі та контролю знань за�

безпечується шляхом впровадження в навчаль�

ний процес сукупності заходів щодо визначення

та підвищення валідності процедури тестуван�

ня, було проведено констатуючий і формуючий

експерименти.

Завданням підготовчого етапу було встано�

влення показників контрольних та експеримен�

тальних груп; формування експертної групи,

визначення кількісного та якісного складу екс�

пертної групи; за результатами її роботи вироб�

лення критеріїв ефективності системи визначен�

ня та підвищення валідності тестових завдань.

Матеріалами досліджень були обрані нав�

чальні програми, бази даних тестових завдань

(чисельністю 758 одиниць), оцінки експертів

(125 висновків) щодо знань курсантів та змісту

навчального і контрольного матеріалу.

Завдання вибору груп: встановлення кількіс�

ного складу експериментальних і контрольних

груп; обґрунтування репрезентативності цих груп.

Процедура дослідження
Слухачі курсу тематичного удосконалення

з іноземної мови (аспіранти та клінічні ордина�

тори) кількістю 60 осіб проходили комп’ютерне

тестування з англійської мови.

Обчислювалися такі параметри: вибіркове

середнє = 67,71; середнє квадратичне відхи�

лення = 18,38; середня квадратична похиб�

ка вибіркового середнього mx = 2,37; критерій

= 28,14. Таким чином, можна зробити

висновок, що достовірність ряду висока.

При пілотному дослідженні було визначено,

що похибка вибіркового середнього для дослі�

джуваного ряду нижче середньої, а ймовірність

похибки менше за 0,001. Якщо визначати міні�

мальне необхідне число спостережень, то при

мінімальній припустимій ймовірності 0,05, для

вірогідності спостережень можемо збільшити

похибку до 4. В цьому випадку, з метою визна�

чення мінімального обсягу вибіркової сукупно�

сті, розрахунки склали: , де t=1,96

при 5% рівні значущості, =2*mx. Таким чином,

Для перевірки надійності результатів тесту�

вання при мінімальному розмірі вибірки після

тестування курсантів n = 20 за 1 годину ті ж кур�

санти були екзаменовані вдруге. Застосовували�

ся параметричні критерії відмінностей для двох

сукупностей з метою визначення випадковості

розбіжностей між тестовими оцінками за знан�

ня курсантів за формулою: .

Середня для тестових оцінок першого тестування

склала = 85,35; другого тестування — = 78,50,

стандартне відхилення для оцінок першого

тестування = 10,01; = 12,26. Далі за фор�

мулою знаходили нормоване відхилення, яке
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в даному випадку склало z=1,94. Знаходили

Р=0,05 для z=1,94. Оскільки величина

р=1–Р=0,95 велика, то був зроблений висно�

вок, що розбіжності між оцінками першої і дру�

гої процедури тестування випадкові. 

Таким чином, до результатів комп’ютерного

тестування з іноземної мови існує міра довіри.

Зі зменшенням кількості курсантів в групі

циклу тематичного удосконалення розбіжність

між тестовими оцінками набувала невипадко�

вого характеру. Іншими словами, ймовірна по�

ява неврахованих факторів, котрі можуть збіль�

шити похибку виміру. Тому в деяких випадках

збільшували кількість курсантів у вибірках, вва�

жаючи, що мінімальний обсяг вибіркової су�

купності повинен складати 20–30 осіб.

Репрезентативність вибірки слухачів забез�

печувалася за статевою і віковою ознаками та за

тестовими оцінками успішності. Визначався

частотний розподіл курсантів за групами, зал�

ежно від отриманих балів при тестуванні.

При проведенні досліджень у роботі викори�

стовувалися статистичні методи: метод най�

менших квадратів; вибірковий метод; оцінка

розходжень між частотами появи ознаки в ок�

ремих серіях спостережень; параметричні кри�

терії розходження; кореляційний аналіз (Мін�

цер О. П., 1991) [1].

Експертне оцінювання
У сучасній педагогічній діагностиці експерт�

ні оцінки виділяють в окрему категорію, яка

дозволяє провести необхідні виміри і домогтися

найточніших характеристик тестових систем.

Щоб уникнути проблеми впливу різних рів�

нів професіоналізму експертів, необхідно

враховувати їх компетентність.

Слід брати до уваги специфіку післядиплом�

ної медичної освіти, яка полягає у тому, що

об’єктом експертизи є особистість, котра воло�

діє індивідуальним набором психологічних вла�

стивостей; на прояв якостей особистості можуть

впливати зовнішні чинники (умови спостере�

ження, процедурна схема експертного спостере�

ження, кількість спостерігачів тощо); час екс�

пертизи є регламентованим (при цьому обсяг

тестованих знань курсантів іноді може охоплю�

вати декілька років безупинного навчання);

передбачається одноразова робота експерта

з об’єктом; екзаменатор у процесі експертизи

має можливість проводити необмежену кіль�

кість перевірок якостей об’єкта до прийняття

остаточного рішення; кількість експертів у спе�

цифічних галузях знань (медична англійська

мова за різними спеціальностями) може бути

обмеженою.

У післядипломній медичній освіті екзамена�

тор має справу з особистістю�професіоналом,

який у такій вузькій предметній галузі, як про�

фесійна мова, може володіти багатшими знан�

нями і досвідом, ніж сам експерт. У зв’язку з цим

на даному етапі слід було перевірити ефектив�

ність описаних у літературі рангових методик

одержання й обробки бальних експертних вис�

новків для післядипломної медичної освіти та

розробити методики обробки експертних вис�

новків, отриманих у бальних шкалах.

Процедура обробки експертних висновків

проводилася робочою групою відповідно до та�

ких етапів:

1. формулювання цілі і предмету експертно�

го опитування;

2. складання процедурної схеми експертного

спостереження, однакової для всіх об’єктів;

3. визначення виду експертної інформації та

її аналізу;

4. підбір експертів відповідно до їхньої ком�

петентності; 

5. збір та аналіз експертної інформації; 

6. при наявності декількох турів — повторен�

ня попереднього етапу; 

7. інтерпретація результатів і підготовка вис�

новків для особи, що приймає рішення.

Аналіз думок експертів проводився відповід�

но до рекомендацій В. С. Михалевича [5]:

1. визначення узагальненої думки експертів;

2. обчислення узгодженості думок експертів;

3. визначення статистичної значимості кое�

фіцієнту конкордації;

4. виявлення «активності» експертів;

5. підтвердження компетентності експертів.

Думки експертів про індивідуальні знання

курсантів виявлялися шляхом незалежного

присвоєння рангів, які відповідають місцю слу�

хача у групі за рівнем знань.

Серед усіх методів експертного ранжування

нами використовувався алгоритм попарного

порівняння. Побудова кінцевого списку почи�

налася з запису першого елемента вихідного

списку. Другий елемент вихідного списку порів�

нювався з першим. Якщо він переважав пер�

ший, то записувався в кінцевому списку вище за

нього, в протилежному випадку — нижче. Третій

елемент вихідного списку також знаходив своє

місце в кінцевому шляхом попарних порівнянь,

число яких, при визначенні місця  n�елемента

в кінцевому списку, коли n�1 елементів вже упо�

рядковані, залежало від розташування елементів

у вихідному списку. Загальне число парних по�

рівнянь визначалося таким чином: Q(n) = Cn2 =

= n(n�1)/2. Перевага цього алгоритму над інши�

ми [5] полягала в тому, що тут виключене повто�

рення парних порівнянь. Якщо ж серед об’єктів

виявлялися однакові, вони займали одне й те

ж порядкове місце в кінцевому списку, тобто

володіли тим самим рангом. У цьому випадку
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загальний ранг однакових об’єктів визначався

як середнє арифметичне їхніх порядкових номе�

рів у правильному впорядкуванні. 

Питання визначення узгодженості думок

експертів досить широко висвітлене в літерату�

рі [4], і в більшості випадків коефіцієнт конкор�

дації визначається за формулою рангової коре�

ляції [3]:

де j=1, 2, …, n; n — кількість напрямів дослі�

джень, m — кількість експертів, dj — відхилення

суми рангів за j�напрямком досліджень від

середніх арифметичного сум рангів по n�на�

прямках досліджень.

У випадку наявності однакових експертних

рангів формула (1) набуває такого вигляду:

де , Ti — показник рівних (пов’я�

заних) рангів, L — кількість груп рівних рангів

в оцінках i�експерта; l = 1, 2, …, L; tl — число

рівних рангів у l�групі.

Про низький рівень конкордації свідчить W,

близьке до 0 (при недостатньому рівні компе�

тенції частини експертів, нечіткому формулю�

ванні якісної ознаки тощо).

Визначення статистичної значущості показни�

ка узгодженості думок експертів досягали із вико�

ристанням критерію Пірсона R2. Для цього

задавався деякий рівень значимості р: що нижчим

він був, то більшою була можливість невипадкової

узгодженості думок групи експертів: 

R2 = (n�1)m (3)

За відповідними статистичними таблицями

для ступенів свободи υ=n�1 знаходилися най�

ближчі (за похибкою) до розрахованого R2

його значення і визначався рівень значимості р.

У результаті спостережень було виявлено, що

точність коефіцієнта конкордації залежить від

ступеня однорідності об’єктів. Згущення в роз�

поділі об’єктів можуть внести похибки в розра�

хунки. Щоб уникнути подібних похибок, прово�

дився попередній добір об’єктів, за участю яких

надалі проводилася процедура визначення кое�

фіцієнта конкордації. Добір відбувався на підста�

ві результатів попередніх усних іспитів і тестів.

«Активність» експертів Кеj визначалася за

формулою:

Кеj = mj/m (4),

де що вищим є Кеj, то більше експерт вважає

себе компетентним в оцінці j�напрямку.

На етапі підготовки до констатуючого експе�

рименту визначалася компетентність експертів,

рівень конкордації та достатня кількість експер�

тів в групі. Процедура розрахунку узгодженості

експертів проводилася на репрезентативній

групі курсантів чисельністю 10 чоловік. Така

чисельність була обрана за даними роботи [3],

де доведено, що особа здатна вибрати найкра�

щий об’єкт, не вдаючись до попарних порівнянь

тільки тоді, коли кількість об’єктів не переви�

щує обсягів короткочасної пам’яті, яка може

містити 7±2 об’єктів. При більшій кількості

об’єктів результат безпосереднього ранжування

стає ненадійним. У післядипломній медичній

освіті мінімальна чисельність груп курсантів

складає 5 осіб, середня — 10.

У пілотній частині експерименту чотири екс�

перти за ранговими методами оцінювали знан�

ня курсантів (n=10). Коефіцієнт конкордації

склав w=0,54, що свідчило про малу узгодже�

ність експертів.

Припущено, що низький коефіцієнт конкор�

дації міг виникнути з причини оцінювання екс�

пертами різних конструктів знань курсантів за

своїми власними критеріями.

Виходячи з цього, слід було перевірити мето�

дику одержання групової думки експертів і ви�

значення узгодженості їхніх дій. Для цього

необхідно попередньо ознайомити експертів із

принципами опрацювання рішення та присвої�

ти кожному експерту відповідний коефіцієнт

компетенції.

Сутність методу Дельфі полягає в тому, що

після збору анонімним способом індивідуальних

експертних оцінок до відома експертів доводить�

ся підсумковий результат. Далі кожний з експер�

тів обґрунтовує свій висновок (при цьому під�

сумковий висновок до відома інших експертів не

доводиться). Така процедура повторюється до

одержання близьких думок експертів.

Виділяють апріорні та апостеріорні методики

визначення компетенції експертів. При викори�

станні апріорних способів визначення компетен�

ції експертів досить ефективно спрацьовують

методи само� і взаємооцінки. У ряді робіт резуль�

тати дослідження свідчать про тісний позитивний

кореляційний зв’язок між рівнем само� і взаємо�

оцінки компетенції експертів і точністю експерт�

них висновків. Саме тому компетенція експертів

у нормованих вагових коефіцієнтах визначалася

нами методом взаємних рекомендацій. 

На першому етапі експертного опитування

визначалися спроможність збирати необхідну

інформацію; логічність міркувань у побудові гі�

потез; перевищення обсягу інформації, достат�

ньої для прийняття рішень.

Етапи процедури визначення узгодженості

дій експертів були такими:
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— забезпечення рівномірного виявлення якос�

ті знань курсантів у кожному діапазоні оціню�

вання;

— узгодження процедури проведення іспиту;

— розрахунок коефіцієнта конкордації за ре�

зультатами іспиту.

Для добору курсантів проводилося поперед�

нє тестування. З 20 курсантів після перевірки

знань було відібрано 10 опитуваних, оцінки за

знання яких були рівномірно подані в кожному

оцінковому інтервалі від 30 до 100%. Спочатку

проводилася експертна оцінка знань курсантів

(n=10). Експерти застосовували алгоритм по�

парного порівняння. Коефіцієнт узгодженості

в даному випадку склав 0,54. 

Аби уникнути розбіжностей думок екзамена�

торів, було використано метод Дельфі. Для цьо�

го кожному експерту було запропоновано ви�

словити думку про знання слухача. У процесі

обговорення експерти ознайомилися з правила�

ми і критеріями прийняття рішень.

У наступній процедурі ранжирування коефі�

цієнт узгодженості думок експертів склав 0,86.

Статистична значимість показника узгодже�

ності суджень експертів R2 при рівні значимо�

сті Р=0,05 і 9�ти ступенях свободи, склала 21,36

при табличному значенні 16,92, що свідчить про

невипадкову узгодженість суджень групи екс�

пертів.

Для визначення мінімальної кількості екс�

пертів проводили низку досліджень. Експерти

опитували курсантів без обмеження часу і кіль�

кості питань. Фахівці характеризували знання

курсантів за 100�бальною шкалою з кроком 10.

Оцінки виставлялися анонімно, кількість екс�

пертів в кожній групі збільшували з 2�х до 7�ми. 

В кожній групі експертів (2, 3, 4, 5, 6 і 7

фахівців) обчислювалася середня квадратична

похибка їх висновків за формулою . 

Похибка експертних висновків різко знизи�

лася при збільшенні числа фахівців у групі з 2�х

до 4�х. Зниження похибок висновків уповільни�

лося, коли кількість експертів досягла 4�х. Для

статистичного підтвердження знайденої зако�

номірності використовували критерій Стью�

дента. Достовірність розбіжності між похибка�

ми в групах експертів склала такий ряд:

Очевидно, що достовірність розбіжності між

похибками в групах експертів перестають бу�

ти істотними при кількості експертів у групі

4 і більше. 

При обчисленнях були додатково введені

фактори, що знижують величину похибки екс�

пертних висновків, — такі, як вагові коефіцієн�

ти компетентності фахівців; попередні процеду�

ри з підвищення узгодженості дій експертів;

необмежена кількість перевірок знань кожного

курсанта до визначення однозначного суджен�

ня. В результаті визначено, що екзаменатори не

ставили оцінок нижче 40 балів з причини дос�

татньо високого рівня іншомовної професійної

компетентності слухачів. Таким чином, шкала

оцінок була рядом із граничними значеннями

в 40 і 100 балів із кроком 10 (всього 7 градацій).

Таким чином, було обґрунтовано необхід�

ність чотирьох фахівців з метою одержання

достовірних висновків.

Узагальнена думка експертів визначалася за

формулою [2]:

де Xi — оцінка i�експерта, ri — коефіцієнт ком�

петентності експерта, m — кількість експертів.

Використання показників ефективності

комп’ютерної системи у педагогічних дослід�

женнях пов’язано зі значними труднощами,

оскільки вони є взаємозалежними, і їх складно

об’єктивно оцінити. Тому основну увагу слід

приділяти показнику якості виявлення автома�

тизованою системою знань слухачів і здатності

тесту до диференціювання слухачів за рівнем

їхніх знань. При цьому мірою ефективності

виступає реальний результат педагогічного про�

цесу — оцінка якості знань слухачів. У свою

чергу, якість знань визначається за допомогою

кількісної ознаки, що відображає близькість

результатів тестових іспитів у відповідних екс�

пертних інтервалах. Базис методики — пошук

принципів залежності тестових оцінок від екс�

пертних методами кореляційного і кластерного

аналізів.

В статье освещены пути разработки методи%
ки эффективности автоматизированного кон%
троля знаний по иностранному языку в системе
последипломного медицинского образования и соз%
дание методики повышения валидности тестов.

Ключевые слова: иностранные языки, авто�

матизированный контроль знаний, валидность

тестов, последипломное медицинское образо�

вание.

The ways of working out methodic of automatizied
control of foreign language knowledge on postgraduate
stage of medical education and making methodic of
increasing tests validity have been illustrated in the
article.
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Показник
Пари груп експертів з різним кількісним складом, осіб

2�3 3�4 4�5 5�6 6�7 4�7
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В роботі розкрита технологія виховання «Я» —
концепції як надійна основа впливу на успіх проце%
су навчання та становлення життєвого шляху
особистості учня.

Ключові слова: технологія виховання «Я»

концепції, процес навчання, особистість учня. 

Актуальність психологічного забезпечення

«Я»�концепції визначається багатьма причина�

ми. Е. Бернс показав великий вплив «Я»�концеп�

ції на успіх процесу навчання в школі. Є дослі�

дження, в яких показується вплив «Я»�концепції

на успішність життєвого шляху.

Гуманізація школи пропонує по�новому роз�

глянути властивості особистості учнів. Якщо

мета традиційного підходу в педагогіці — пого�

дити, підготувати людину під суспільство, то

гуманізація школи передбачає ще і погодження

людини самої з собою (внутрішня рівновага,

стабільність, єдність і т. п.)

Поняття «Я»�концепції має різні визначення

і зв’язки з іншими поняттями. «Я»�концепція —

це система думок (оціночних суджень, переко�

нань, відчуттів) про себе. 

Близькими поняттями з «Я»�концепцією є со�

ром’язливість, упевненість, почуття значущості.

Між ними є і деякі відмінності.

На нашу думку «Я»�концепція складається із

слідуючих блоків: думка про свої фізичні харак�

теристики, про свою значущість в очах інших,

про свої інтелектуальні характеристики, думка

про свою емоційну сферу, про характер, про

свою вольову сферу, думка про свої потреби.

Думка про себе може мати різні рівні: рівень

оціночних суджень, рівень переконань, рівень

чуття. Формування «Я»�концепції в різному віці

відбувається при домінуванні одного з рівнів. 

У моделях особистості гуманістичних психо�

логів у різних варіантах аналізується «Я»�кон�

цепція (А. Маслоу, Д. Снігг і А. Комбс, К. Род�

жерс та ін.).

Існують різні підходи до структури властиво�

стей особистості учнів. Перш за все розглянемо

структури адекватної особистості, що розви�

вається та самоактуалізується. 

Характеристики особистості, яка розвиваєть�

ся, являють собою модель, до якої ми повинні

прагнути в процесі навчання і виховання учнів.

Характеристики особистості, що самознищуєть�

ся, складають поведінку і ставлення, яке бажано

звести до мінімуму, тому що вони перешкоджа�

ють навчанню особистості.

А. Маслоу виділяє наступні характеристи�

ки особистості, що «самоактуалізується»: міри

сприйняття дійсності, яку індивід повинен

сприймати спокійно такою, якою вона є; ви�

знання себе, інших і природи; безпосередність;

чутливість до проблем; бажання самостійності

й відокремлення; незалежність від інших;

постійне бажання оцінки своїх дій; співчуття

і співпереживання; пошук глибоких, але неба�

гатьох міжособистісних стосунків; повага всіх;

моральні якості; доброзичливе почуття гумору;

творчий характер.

Д. Снігг та А. Комбс висувають концепцію

«адекватної людини» та наділяють її наступни�

ми якостями, які є метою самоактуалізації: аде�

кватна людина сприймає себе позитивно; вона

визнає інших та вміє жити з ними; не страждає

агресивністю; вона відкрита для досвіду; про�

являє спонтанність і творчість; здатна діяти

незалежно, так як вона розуміє, що її почуття,

віра і ставлення є гідами поведінки; проявляють

співчуття.

К. Роджерс виділяє наступні якості, необхід�

ні учням у цьому світі: оригінальність (аутен�

тичність); чуттливе ставлення до подій; емпатію

(проникливе розуміння інших); довіра; захо�

плення; трепетне ставлення. При наявності

таких якостей учень, як вважає К. Роджерс, стає

навчаючою істотою, яка змінюється.

Досить тісно з «Я»�концепцією пов’язана

така якість людини, як сором’язливість. Ф. Зі�

бардо в своїй роботі «Сором’язливість» досить

глибоко розбирає витоки цієї проблеми, методи

діагностики та допомоги учням.

На його думку, одна із проблем, яка турбує

дитину та робить її неуспішною, є сором’язли�

вість. Повна відсутність сором’язливісті також

є проблемою, якою займалися різні вчені.

У розділі «Як перемогти сором’язливість» він

описує наступні шляхи допомоги самому собі:

розберіться у собі, визначте, в чому причина ва�

шої сором’язливості; формуйте самооцінку; роз�

вивайте в собі навички соціальної поведінки.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ «Я» — КОНЦЕПЦІЇ — 
ОСНОВА УСПІХУ В НАВЧАННІ 

ТА СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

Ю. В. Рева, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології 

та педагогічних технологій Криворізького державного педагогічного університету

УДК 371.4+159.922.7
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Цей підхід може використовуватися як сами�

ми школярами, так і психологами, педагогами. 

К. Бессер — Зігмунд у своїй книзі «Магічні

слова» описує силу слів. У зазначеній роботі

даються прийоми подолання сором’язливості. 

Узагальнюючи наведені концепції, можна

відмітити, що всі вони поєднуються навколо

«Я»�концепції. Це поняття загальне, яке вклю�

чає більш окремі. Достатньо тісно з «Я»�кон�

цепцією пов’язані різні моделі саморозвиваючої

та самознищуючої особистості.

В одній концепції американських дослідни�

ків саморозвиваюча особистість включає в себе

такі характеристики: знання себе, реальна оцін�

ка власних здібностей, схильностей, мотивів і т.

д.; самоприйняття (підтверджує сутність, закон�

ність, обґрунтованість буття і реальність); сам�

оповага (поважає себе поза залежністю від осо�

бливих досягнень чи здобутків); автономія

(приймає те, в чому має потребу, від інших, емо�

ційно незалежних).    

Людина повинна бути емоційно незалежною

від навколишнього світу. У зв’язку з цим вини�

кає запитання, а скільки людина може бути

незалежною від близьких людей?

Емоційна незалежність від людей має опти�

мальний діапазон. Повна незалежність є не�

можливою. Мама, яка любить свою дитину,

емоційно від неї залежить, але така залежність

біологічно, психологічно і соціально виправда�

на. Але коли одна людина одержує від іншої

якісь блага та емоційно від неї залежить, то така

залежність не може вважатися виправданою.

При цьому людина повинна відчувати вдяч�

ність.

Така особистість шукає і самотність, і компа�

нії, бажає проводити час наодинці з самим

собою та в компанії інших.

Ця якість має також оптимальний діапазон.

Є люди, які не можуть знаходитися наодинці,

вони залежні від інших людей і не можуть без

них обходитися. Такі учні багато роблять для

ствердження себе в групі та дуже страждають,

якщо група їх нехтує.

З іншого боку, є люди, які в компаніях відчу�

вають свою сором’язливість, скованість, але

нічого не можуть із собою вдіяти. 

Головною причиною життєвого фіаско є са�

мотність. У школі проблему невдах не пов’язу�

ють із самотністю, багато хто взагалі ігнорує цю

проблему, а якщо і допускають існування такої,

то стверджують, що до них вона немає ніякого

відношення. Школа володіє унікальною мо�

жливістю позбавити дітей самотності, або знач�

но пом’якшити цей негативний фактор особи�

стого розвитку.

Відкритість у спілкуванні, використання аде�

кватних захисних механізмів, бажання виража�

ти почуття і думки просто і прямо, запитувати

те, що вони хочуть від інших, залишаючи право

сказати «так» чи «ні». Відкритість у спілкуванні

повинна мати оптимальний діапазон. Є речі, які

домислюються двома особами, але говорити

про них неприпустимо. Це може привести до

виникнення проблем. Не завжди можна запиту�

вати про те, що хоче людина.

Є люди, надзвичайно відкриті оточуючому

світу. Вони сприймають будь�які впливи, що

приходять з усіх сторін. Від цього в них усереди�

ні виникає дисбаланс, своєрідна протидія пере�

конань, мотивів, суджень. Це створює незлічен�

ні труднощі, внутрішні та зовнішні конфлікти. 

Така особистість слухає інших і шукає зво�

ротний зв’язок (реакції) на свою поведінку,

використовує зворотний зв’язок для того, щоб

учитися і визначати власну поведінку.

Розвивати цю рису в школі можна через

застосування різних технологій опитування.

Якщо під час відповіді прийняти техніку стиму�

лювання учнів, давати стимулюючі оцінки,

в яких спершу будуть указуватися позитивні

моменти, а потім шляхи або засоби покращення

діяльності, то це буде стимулювати учнів у робо�

ті над собою. Це можливо як при оцінювати

усних відповідей, так і при оцінюванні письмо�

вих робіт.

Активна спонтанність та самовираження,

здатність радіти та отримувати задоволення,

включеність у теперішнє вміння отримувати

радість — важлива риса особистості людини.

Люди, які не вміють це робити, не одержують

оптимального задоволення від свого життя. Це

може привести до різних негативних наслідків.

Людина стає сумною і не може здобути при�

хильність людей, з нею не хочуть дружити. Осо�

бливо негативні наслідки це має у підлітковому,

юнацькому, молодому віці, коли іде пошук

партнера. Можливі й інші наслідки відсутності

цієї риси особистості, навіть летальні наслідки,

коли людина розучилася одержувати задово�

лення від життя і ніщо її вже не приваблює.

Прагнення одержати задоволення закладено

природою як дуже важлива регулятивна якість

людини. Розвивати її до оптимального стану

і є метою навчання і виховання людини в житті.

При таких умовах уміння стають стійкими сто�

сунками, перетворюються в рису особистості.

Розвивати цю рису бажано в оптимальному

діапазоні. Відсутність такої якості є негативом,

досить велика її наявність є також небажаною.

Це робить людину слабкою, яка залежить від

процесу одержання задоволення. Є люди, які

постійно знаходяться у пошуку задоволення.

Тут можна спостерігати таку картину, коли задо�

волення одних потреб приводить до виникнен�

ня інших, ще більш інтенсивних, і так до того
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моменту, коли настає перенасичення. Вміння

тримати себе в оптимальному діапазоні є дуже

важливим життєвим умінням людини. 

Джерела задоволення можуть бути самими

різними. Це є обов’язково розваги, компанії

тощо. Людина може одержати велике задово�

лення від своєї роботи, від улюбленого зайнят�

тя, хобі, навчитися одержувати задоволення від

навчання в школі — це завдання, яке ставилося

дуже давно, але так і залишається неповністю

розв’язаним. Вибір предметів, диференціація,

різні технології опитування і пояснення матері�

алу дозволяють деяким педагогам досить успіш�

но розв’язувати цю проблему.

В масовому масштабі вона залишається акту�

альною. Учні не одержують задоволення від

навчання, що приводить до відсутності бажання

вчитися, і такі учні навіть залишають школу, не

одержавши дев’ятирічної освіти. Навчившись

формувати задоволення від занять, можна

розв’язати велику кількість проблем у школі.

Саморозвитку не може бути, якщо людина не

шукає нових способів стосунків з іншими людь�

ми. Застиглі форми поведінки не завжди аде�

кватні життєвому середовищу, що змінюється.

Саморозвиваюча особистість бачить і приймає

всіх такими, якими вони є. Люди повинні побла�

жливо відноситися не тільки до друзів  та співвіт�

чизників, але й до мешканців будь�якої країни

земної кулі, навіть до ворогів, які мають розхо�

дження з ними в поглядах, почуттях і вчинках.

Ця якість також вимагає обмежень: це не

означає, що необхідно погоджуватися з вчинка�

ми, які викликають об’єктивне осудження.

Можна приймати особистість, але не погоджу�

ватися з її вчинками.

Особистість дає власний вибір поведінки,

виходячи із знання можливих альтернатив та їх

наслідків. Зокрема вона може проявляти всі

наступні види поведінки, коли необхідно: влада

або підкорення — здатність бути твердим чи слі�

дувати за іншими (під дією інших); афіляція чи

гнів — здатність давати чи приймати любов,

підтримку і виражати чи «володіти» гнівом.

У. Глассер відмічає: «Згідно принципів тера�

пії реальністю, невдачі бувають двох типів, але

вони обидва — відсутність любові та занижена

самооцінка — настільки взаємопов’язані, що

розмежувати їх було б не тільки важко, але й не�

природно» [1, с. 5].

На противагу саморозвиваючій особистості

в школі може відбуватися становлення і самоз�

нищення особистості. Центральна риса самоз�

нищуючої особистості — низька чи надумана

самооцінка. Вона може включати в себе такі

параметри: неправильне самовизначення, явно

неправильне тлумачення, не може бачити себе

реально; самобичування, постійна самокрити�

ка, не дивлячись на досягнення чи особисті

характеристики; самообман (дає нереальну

оцінку, переоцінку власних здібностей, нахилів,

мотивів); залежність (залежить емоцій від

інших, уникає бути самим собою); суперечли�

вість (заперечує необхідність у інших та змушує

бути «одинаким»).

Результативними рисами такої надуманої

самооцінки самознищуючої особистості є: захи�

сна комунікація (відхиляє чи зрікається власних

почуттів та зберігає їх у себе, проектує, приду�

шує, заперечує, і т. д.); така особистість не вміє

слухати інших чи перекручує значення повідо�

млення, уникає зворотного зв’язку, віддає пере�

вагу ілюзії; надто сувора, має слабку здатність

одержувати задоволення, розважатися, спонтан�

но самовиражатися; притримується незмінних

штампів поведінки і не ризикує змінити способи

стосунків з іншими; критикує, принижує інших

для того, щоб підтримати власне «Я» шляхом

порівняння; має вузький поведінковий репер�

туар, не реагує чи не може гнучко реагувати, але

занадто зумовлена минулим досвідом та щохви�

линним тиском «самознищуючої особистості». 

Особистість замкнулась на одному виді

людської поведінки, такій, як домінування.

Зокрема: намагається управляти іншими за

допомогою прийомів придушення чи безжалі�

сної ворожості; жадібна до досягнень, прагне до

успіху і нездатна сконцентрувати себе. 

Таким чином, негативна «Я»�концепція мо�

же формуватися як під впливом сім’ї, так і в ре�

зультаті взаємодії з педагогами і однолітками.

В процесі становлення людини може форму�

ватися конфліктний життєвий стиль. Для виз�

начення конфлікту необхідно визначити, хто

стикається, з якими наслідками.

В залежності від об’єктів зіткнення можна

виділити внутрішні і зовнішні групи конфліктів.

Внутрішні конфлікти протікають всередині

психіки людини. Існують різні причини вну�

трішніх конфліктів.

1. Першим типом конфліктів є зіткнення між

«Я» і совістю. Під «Я» розуміється усвідомлюю�

ча структура оцінювальних суджень, переко�

нань. Це набір образів про себе, про своє най�

ближче оточення ( одяг, інтереси, потреби, стилі

поведінки і т. п.).

2. Другий тип конфліктів усередині психіки

виражається в зіткненні всередині «Я» творчих

і руйнівних переконань, або заперечних пере�

конань. Творчі переконання роблять людину

сильною, впевненою в собі, що приносить задо�

волення оточуючим. Творчі переконання інте�

грують «Я»�концепцію. Руйнівні переконання

роблять людину слабкою, руйнують її саму, пси�

хіку, приводять до деінтеграції «Я»�концепції.

Дана проблема вивчається в балансових теоріях.
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3. Третій тип конфліктів спостерігається між

«Я» і несвідомою сферою особистості. Під

несвідомою сферою розуміються ті судження,

переконання, які були заглиблені в блоки

пам’яті, з яких інформація в звичайному стані

не вилучається.

Домінуючою цінністю в системі освіти є успі�

хи в навчанні. Все, що робить школяр ден за

днемь, оцінюється через призму успіху вирішу�

вання навчальних завдань. У результаті його «Я»�

концепція поступово виявляється пронизаною

цінностями і стандартами, пов’язаними з нав�

чальними досягненнями. Дослідження показу�

ють, що, з одного боку, успіхи в навчанні можуть

впливати на самооцінку, а з другого боку —

поліпшення «Я»�концепції завдяки підбадьорю�

ючим реакціям учителя може привести до підви�

щення успішності. Таким чином, кореляцію між

успішністю і «Я»�концепцією можна, безпереч�

но, вважати встановленим фактом.

Учитель на значущіша фігура для дитини

молодшого шкільного віку. Це авторитет, від

ставлення якого багато в чому залежить сприй�

няття дитиною себе та оточуючих. Так як цей

вік дуже пластичний, рухливий та податливий,

роль особистості тут особливо велика. Невипад�

ково про початкову школу говорять, що клас —

обличчя вчителя. 

В результаті досліджень установлено, що пра�

цюючи над формуванням позитивної «Я»�кон�

цепції в дітей молодшого шкільного віку, не�

обхідно враховувати загальні закономірності

розвитку психіки дитини, а саме: еволюцій�

ність — тривалість, безперервність і поетапність

розвитку механізмів мимовільної психічної

регуляції; ієрархічність — розвиток від простого

до складного, тобто вищі здібності складаються

із простих умінь і навичок; гетерохронність —

різночасовість дозрівання та розвитку різних

психічних функцій. Тому в розвитку функцій,

що формуються пізніше, потрібно опиратися на

вже дозрілі механізми і функції. Для цього

необхідно: підходити до кожної дитини з «опти�

містичною гіпотезою», тобто опиратися на

краще в ній, вірити в її можливості; підтримува�

ти в дитині все позитивне, викликати активне

прагнення стати кращою; відмовитися від

порівняння дитини з іншими дітьми; не проти�

ставляти їх один одному, порівнювати дитину із

нею самою, тобто, її нові досягнення порівню�

вати з попередніми. Це орієнтує дитину на

досягнення мети, дає відчуття росту своїх

можливостей; постійно збагачує особистий дос�

від участі дітей у різних видах діяльності, в спіл�

куванні, в пізнанні, тобто неухильно розвиває їх

самостійність і творче проявлення; дає кожній

дитині можливість відчути радість росту своїх

сил, можливостей, досягнень; дає відчути кож�

ній дитині зацікавлене ставлення до неї: радість

у випадку успіху, смуток у випадку неправиль�

ного вчинку, заклопотаність у випадку невдачі.

Це створює дитині відчуття захищеності, впев�

неності у своїх силах; стимулює та заохочує про�

яви творчості і самостійності.

У процесі занять, спрямованих на формуван�

ня позитивної самооцінки, дитині вдається ово�

лодіти наступними вміннями.

1. Умінням зрозуміти і прийняти себе; зрозу�

міти та прийняти іншого; довільно направляти

свою увагу на відчуття, яке вона зазнає; розріз�

няти і порівнювати емоційні відчуття, визнача�

ти їх характер (приємно, неприємно, страшно,

дивно і т. д.).

2. Регулювати своє спілкування, здатність

встановлювати емоційний контакт. Для цього

потрібно вчитися вловлювати та розрізняти

чужі емоційні стани, співпереживати з іншими.

«Я»�концепція тісно пов’язана з самоактуа�

лізацією. Потреба розвитку закладена в кожній

живій істоті. За нормального формування живої

істоти в ній закладена сила самовдосконалення.

У кожну істоту закладена різна за інтенсивністю

і оббсягом життєва сила. У однієї істоти закла�

дено більше сили, і вона має спокійний, але

тривалий час прояву. В інші істоти закладений

такий же оббсяг, але інтенсивність його виходу

більша. Тому ці люди вибирають собі більш ін�

тенсивний спосіб життя, але коротший за ча�

сом. Динаміка протікання життєвої енергії

закладається як біологічно, так і формується

в процесі життя. Одні в процесі життя засвою�

ють спосіб життя, який приводить до спокійно�

го життя і до оптимального знесення організму.

Інші засвоюють спосіб життя, який приводить

до згорання як особистісних структур, так і біо�

логічного субстрата.

Самоактуалізація пов’язана з потребою в красі.

Організм прагне бути досконалим у рамках за�

кладеної програми і в рамках існуючих умов, які

дають можливість реалізуватися цій потребі.

Крім того, самоактуалізація пов’язана

з потребою значущості в очах інших. Ця потре�

ба присутня в кожній людині. Проте в школі

іноді можна спостерігати пасивність дітей, коли

вони нічого не хочуть робити. Це є результатом

того, що дитина захищає свою значущість. Вона

вибрала стратегію «уникнення невдачі». Робить

це вона тому, що на її адресу йдуть негативні

оцінки. 

Таким чином, «Я»�концепція тісно пов’язана

з почуттям значущості, з почуттям власної

гідності, з упевненістю в своїх силах. У взаємо�

дії з дитиною необхідно підтримувати її впевне�

ність. Дітям можна говорити так: «Ви повинні

намагатися здійснити свою мрію, і це не тільки

можливо, це, безсумнівно, реальність; вам пот�
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рібно тільки відчути в собі ту силу, яка здатна

здійснити це. Вона визначає все життя, органі�

зовує його, направляє вас до мети. Потрібно

перемагати перешкоди, розвивати силу волі. Це

забезпечить успіх у житті. 

Той хто має віру, нехай навіть тільки в самого

себе, вже може зустріти всі труднощі і будь�яке

вороже оточення без легкодухості та відчаю.

Той, в кого недостатньо віри, не володіє ні три�

валістю, ні мужністю. 

Діти, як і дорослі, хочуть відчути свою значу�

щість. Нам удається цього досягти різними спо�

собами. Ми наводимо себе так, щоб уникнути

чи вистояти за втрати свого місця та почуття

значущості, яке ми вже завоювали. Це робиться

для збереження свого обличчя, перш за все

у власних очах.

Позитивна «Я»�концепція, віра в свої сили,

почуття власної гідності, почуття значущості —

це близькі поняття, які забезпечують успішний

життєвий стиль. 

Одним із важливих показників «Я»�концеп�

ції є внутрішній спокій, баланс переконань про

себе. Д–ля створення внутрішнього спокою

перш за все необхідне задоволення духовних

потреб. Коли духовні потреби задоволені, то

в гармонії з ними вступають душевні і тілесні

потреби. 

В работе раскрыта технология воспитания
«Я»%концепции как надежное основание влияния
на успех процесса обучения и становления жиз%
ненного пути личности ученика.

Ключевые слова: технология воспитания «Я»

концепции, процесс обучения, личность ученика.

The technology of «I»%concept as a dominant influ%
ence on study and  forming of a pupil’s personality is
investigated in this article. 

Key words: technology of education «I» concepts,

process of training, the person of the pupil.
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