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Передмова

ПЕРЕДМОВА

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

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

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

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

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

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

З повагою,

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

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



Розділ І
ГЕОПОЛІТИКА

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ОБОРОНИ 
І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

УДК  323.2: 327.8
Куйбіда, Василь,
доктор наук з державного управління, професор 
(Київ, Україна),
vk@nru.org.ua

АНОТАЦІЯ
Осмислено ідею та концепції становлення Української держави як одного із глобальних центрів За-

хідної Євразії у час відкритої агресії Російської Федерації проти України, окупації нею частини наших
східних земель, а також «умиротворюючої» політики Заходу щодо Росії, і, як це не прикро визнавати,
відверто зрадницької політики щодо захисту молодих демократій. Зроблено висновок, що нинішня наша
слабкість багато в чому закорінена в нас самих, в нашому пацифізмі, наївній вірі у світове «братство
народів». Тому стаття передусім орієнтує читача на пошук засад, джерел власної могутності, прояс-
нює розуміння, що такі цінності, як свобода, незалежність, добробут можливі лише за умови опертя
на власну силу. Спираючись на філософію політичного реалізму, доводено, що український  патріотизм,
опертий на політичний реалізм, національну організованість і моральну твердість, дозволить нам стати
активним суб’єктом світової політики.

Ключові слова: геополітика, геополітичний аспект оборони держави, розвиток української дер-
жави, національна безпека.

THE GEOPOLITICAL ASPECTS OF DEFENSE 
AND DEVELOPMENT OF UKRAINIAN STATE

Kuibida, Vasyl,
Doctor of Public Administration, Professor,
(Kyiv, Ukraine)
vk@nru.org.ua

SUMMARY
The article deals with the vision and concept of the foundation of the Ukrainian state as one of the global centers

of the Western Eurasia in the frame of the Russia Federation open aggression towards Ukraine, the occupation of
the part of our Eastern territories and the Western «accommodation» policy towards Russia, and, it is a pity to admit
absolutely treacherous policy as to the protection of young democracies. One can make a conclusion that our weak
side today is hidden in ourselves in our pacifism, naive faith in the world «brotherhood of nations». That is why the
article focuses primarily on the reader’s search of bases, sources of their own power, clarifies the understanding that

Геополітика
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Василь Куйбіда. Геополітичний аспект оборони і розвитку Української Держави

values such as freedom, independence and prosperity are possible only if there is a reliance on own strength. Based
on the philosophy of the political realism it is proved that the Ukrainian patriotism leans upon the political realism,
the national organization and moral strength will allow us to become an active actor of world politics.

Key words: Geopolitics, geopolitical aspect of national defense, the development of the Ukrainian state,
national security.

Новітня військова та ідеологічна агресія Росії у східні українські терени, — з наступним аншлю-
сом Криму і відторгненням частин Донецької і Луганської областей, — ставить перед нами нагальне
завдання: проаналізувати це протистояння в геополітично ширшому та темпорально (temporal logic)
зв’язанішому контексті; розглянути цей конфлікт як стимул до вибудовування сприятливої для нас
системи регіональної безпеки, з можливістю подальшої трансформації регіону в зону перспектив-
ного розвитку.

Але сам процес обмірковування проблеми необхідно розпочати з констатації двох аксіом, які
також можна вважати логічними засновками для розгортання нашої концепції: передусім визнати
доконаним фактом трансформацію Російської Федерації із авторитарної держави (з «суверенною,
контрольованою демократією») у фашистську імперію з російськими особливостями. Світоглядним
підґрунтям цієї імперії є ідеологія «Русского мира», яка постулює дві стратегічні зовнішньополітичні
цілі: перша, «відновити єдність штучно розділеного «руського» народу — великорусів, білорусів та
українців», і, друга, повернути Росії статус глобальної держави. 

Українській мові, українській культурі, українській людині, не кажучи вже про українську дер-
жаву, у цих планах рішуче і однозначно відмовлено у праві на життя, адже Путін, наближені до нього
ідеологи, а за ними десятки мільйонів росіян уважають українську націю вигадкою, звісно, ворогів
Росії, а Українську Державу — непорозумінням, яке потрібно усунути. 

Тобто, після нетривалого періоду історичної невизначеності перед нами знову постав той самий
хижак, що був і 100, і 300 років тому, лише тепер у радикалізованій личині природного ворога. Тому
Крим і Донбас — це тільки початок. Навіть якщо під тиском несприятливих обставин Кремль
і здійснюватиме якісь тактично-оперативні маневри відступу, все це буде зроблено лише для пере-
групування сил, для заняття стратегічно вигідніших позицій з наміром подальшого наступу в Ук-
раїну. І не важливо, хто там царюватиме: Путін, Післяпутін, Допутін у різних формах, у різних
конфігураціях, вовкулаче єство залишатиметься тим самим.

Другим важливим засновком для розгортання системного аналізу є прояснення причин нашої
ганебної поразки — безборонної здачі Криму. Суть проблеми знаходиться не в площині наявності
на півострові якоїсь частини сепаратистів і російських військових, хоча, саме по собі, це теж важ-
ливо, а в тому, що українське суспільство загалом не змогло адекватно відповісти на посталий перед
ним історичний виклик. 

Зрадливість, боягузливість українських політиків, що тоді кермували державою, правоохорон-
ними службами і збройними силами, є лише елементом цієї неадекватності. Звичайно, вони мусять
понести покарання за цю зраду, як, до речі, і політичні партії, що їх делегували, бо той, хто вчора
здав Крим, завтра здасть решту України. Але нам необхідно зрозуміти, що проявлені назовні вади
системи завжди є відображенням внутрішніх, глибших негараздів. Якщо спробувати описати цей
недуг в категоріях геополітики, то його можна означити як ослаблення у нації інстинкту самозбе-
реження — втрату відчуття власних меж, значну атрофію відчуття кордонів. 

Доразу зауважу, що коли використовуватиму термін «кордон», то розумітиму його не лише в по-
нятійних межах міжнародного права про демарковану і делімітовану лінію між сусідніми державами,
а набагато ширше: як відчуття нацією власних біогеографічних, етнічних, культурних меж, сприй-
няття себе через нього як органічної цілості, що перебуває в реальнім агресивно-конкурентнім се-
редовищі. Тому ліками від цього своєрідного недугу «просторово-межового нігілізму» має стати
виховання відчуття непорушності власних КОРДОНІВ у масовій свідомості громадян України.
А порушення агресором українського кордону повинне сприйматися як замах на життєві інтереси
усіх без винятку наших громадян і викликати миттєву і грізну відповідь усієї спільноти. Для усіх на-
ціонально свідомих політичних сил, представників відповідних державних структур, науковців, ос-
вітян мусить стати пріоритетним завдання виховання у народу «кордонної свідомості» [6—8; 23; 26],
чи як писав І.Франко у «Відозві» з приводу задуманого (але не здійсненого) «видавання щомісячного
літературно-наукового і політичного журналу «Братство», надісланій у листі до Михайла Драгома-
нова перед 20 березня 1885 р.: «по всіх частинах і окраїнах нашої землі будити почуття народної єд-
ності, піднімати общеукраїнське народне самопізнання» [29, с. 528], використовуючи для цього як
інструмент культурний і освітній розвиток українців. Пізніше він у «Одвертому листі до галицької
української молодежі» [31] наголошував на тому, що потрібно саме на базі українських національних



цінностей «витворити з величезної етнічної маси українського народу українську націю, суцільний
культурний організм, здібний до самостійного культурного й політичного життя, відпорний на аси-
міляційну роботу інших націй <...>» [30, с. 404].

Сьогодні логіка розвитку зовнішньополітичних подій трансформувала проблему загарбання Ро-
сією українських земель у проблему необхідності їх повернення, точніше у доконечну необхідність
їх ВІДВОЮВАННЯ. Гаслом, маніфестом, прапором усіх політичних сил має стати вимога віднов-
лення українського суверенітету над загарбаними територіями. Це найважливіше завдання нації,
засіб політичної ідентифікації «свій-чужий». Характер ставлення до вимоги відвоювання окупова-
них територій, або, як говорили стародавні іспанці «реконкісти», має стати першою ознакою легі-
тимності політичних сил в Україні, розмежувальною лінією між патріотами і колабораціоністами,
відповідно, з суспільною підтримкою жертовної боротьби перших, і тотальним остракізмом других. 

Одночасно потрібно розуміти, що ця проблема є дзеркальним відображенням проблеми «сили», —
тобто посилення, або обезсилення нашої держави, економіки, суспільства загалом. Чим інтенсив-
нішою і масовішою ставатиме боротьба за повернення Криму, тим, внутрішньо відроджуючись, ми
ставатимемо ціліснішою, життєздатнішою і, відповідно, конкурентнішою спільнотою, що прагне
зайняти достойне для себе місце в глобальній ієрархії світових держав. Бо боротьба за Крим — це
не боротьба за ефемерний принцип, а боротьба за майбутнє України, якою вона має стати: пери-
ферійною державою Європи чи потужним самостійним гравцем на великій Євразійській шахівниці. 

1. ЧОРНОМОРСЬКА ВІСЬ КЛАСИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОПОЛІТИКИ
Революція гідності почалась під гаслом повернення України до Європейського дому. Загалом

теза правильна, але за уважнішого, прискіпливішого розгляду програми її реалізації вона виглядає
швидше як декларація намірів, а не ретельно продуманий план власного розвитку. А без цього, ми
повторимо, у кращому випадку, шлях Румунії, або Болгарії, які після входження до ЄС перетвори-
лися у звичайний ресурсний додаток Західної Європи, без найменших перспектив суттєвого покра-
щення свого статусу, не кажучи вже про наближення до німецьких чи французьких стандартів життя.
І це закономірно, бо будь-яка велика система, поглинаючи меншу, перетворює її в підсистему і адап-
тує для реалізації своїх окремих завдань, а не сприймає як рівноцінну величину. Звичайно, з часом
ядро системи (керуюча підсистема) почне повільно вирівнювати якісь особливо дошкульні для неї
диспропорції, але ніколи не поставить периферію врівень з собою.

Відповідальність за долю України змушує нас позбуватися в політиці усяких мрійливих фантазій.
Пильно вдивляючись в імлисте майбутнє, маємо пам’ятати: до нього через сьогодення ведуть дороги
з минулого. А тому з певною ймовірністю можна передбачити те, що нас чекає попереду. Передбачувана
реальність часто в’яже нам руки, змушує діяти не так, як хочеш, а як необхідно. Так, наприклад, військова
агресія Росії, несамовите її прагнення поглинути нас через втягування в спільний євразійський ринок
з подальшим знищенням нашої державності не залишила нам ніяких варіантів для зовнішньополітичного
маневру, для вироблення вигідніших умов європейської інтеграції. Отож перед нами постала жорстока,
нещадна реальна дилема: з одного боку, дика Росія, а з іншого — поступова трансформація в периферію
об’єднаної Європи. Та все це, навіть разом узяте, зовсім не означає, що перед нами наглухо зачинилися
двері інших можливостей. Необхідно шукати альтернативні перспективи і навчитися поєднувати їх із за-
хідним вектором руху держави. Нам необхідно вирівняти європейський перекіс іншими, стабілізуючими
ситуацію проектами, які б дозволили нам у майбутньому існувати як розвинена сучасна держава.

Одразу виникає питання: де їх шукати? Які методики пошуку застосовувати? Відповіді на ці за-
питання існують. Лише варто додати, що вони існують у найзагальніших рисах і вимагають сучасної
конкретизації та деталізації. Наприклад, альтернативні концепції розвитку України знаходяться
у призабутій, а для багатьох зовсім невідомій літературі з української класичної геополітики, пере-
дусім у працях Степана Рудницького і Юрія Липи. 

Спочатку кілька слів власне про цих двох не достатньо оцінених вітчизняним політикумом мис-
лителів. Степан Рудницький (1877–1937) народився в українському Перемишлі. Мав добру акаде-
мічну освіту, здобув ступінь доктора філософії, фахово займався географією, картографією,
геологією, був членом ВУАН, організатором і першим директором Українського науково-дослідного
інституту географії і картографії, редактором «Вісника природознавства», але найбільші його здо-
бутки пов’язані із політичною географією. 

Степан Рудницький у 1926 році, піддавшись радянській пропаганді, емігрував до СРСР, згодом
був заарештований, ув’язнений і знищений більшовиками в Сандармосі. 

Юрій Липа (1900–1944) ніби в дзеркальному відображенні пройшов шлях навпаки: народився
в Одесі, емігрував до Європи, а загинув у Галичині. Походив він із славного східноукраїнського роду,
пройшов шлях політичної еволюції від загальнодемократичних переконань до теоретика україн-
ського націоналізму. Був лікарем в УПА. Захоплений і закатований чекістами в Львівській області. 

Обидвох об’єднує високий інтелектуальний рівень написаних праць і жертовна любов до України.

Геополітика
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Василь Куйбіда. Геополітичний аспект оборони і розвитку Української Держави

1.1. Органічна цілісність території, народу і держави
Наводячи для популяризації основні тези геополітичних концепцій Степана Рудницького й Юрія

Липи із відповідними цитатами, зазначимо, що, вибудовуючи їх, вони відштовхувались від ключової
ідеї європейської геополітики про органічну єдність становлення народу, землі і держави. 

«Ратцель, Кірхгофф та інші показали, — пише Рудницький, — що не держава сама по собі, але її
взаємини з її територією є цариною політично-географічних дослідів.

Держава для політичної географії — це простір на земній поверхні, який зайнятий суцільним
гуртом людей. Цей гурт людства творить для дотичного простору своєрідні межі й використовує
його на свій лад політично, економічно і т.д. Зв’язки, квантитативно й квалітативно дуже різно
в’яжуть природу краю з народом, що в ньому живе. Ці зв’язки в значній частині не мають нічого
спільного з державним життям, та багато з-поміж них є дуже сильно з ним сполучені. Простір краю
і його природа — це одна з основ держави, другу основу творить ця частина людства, яка творить
державу в соціологічному чи державно-правовому змісті. Як ці два елементи — територія й насе-
лення — зростають в один, більше чи менше одноцільний організм — державу — це й є головним
питанням усієї політичної географії» [20, с. 96].

Відштовхуючись від цього фундаментального визначення, українські геополітики на багатьох
переконливих прикладах доводять, що Україна займає окремий біо-географічний, етнічний і куль-
турний простір, хоч на той час політично розірваний між декількома державами, але який упродовж
тривалого часу всупереч усім несприятливим обставинам формує особливу індивідуальність укра-
їнського народу. І які б політичні бурі не проходили по цих територіях, але «духовні зародки, що за-
коренилися в цей ґрунт, знову з них проростали, як до того росли». 

Одночасно ця індивідуальність території і народу раз за разом ставлять на порядок денний сві-
тової політики необхідність оформлення їх в окремий політичний організм — самостійну державу
[21, с. 78–79].

Застосовуючи порівняльний метод наукового дослідження, Юрій Липа виявляє і надзвичайно
образно вказує на ознаки українських історичних традицій на тлі аналогів інших народів. Він пере-
конаний, що саме територія осілості та історична форма опанування її, виробили основні риси ук-
раїнських традицій. Українській культурі, переконаний автор, властивий «глибокий демократизм,
любов і змагання до народоправства і свободи для всіх, на всіх полях». Особливо виразно це спос-
терігається на тлі споконвічного тяжіння російської народності до царського абсолютизму або ко-
муністичного доктринального тоталітаризму. «Москалі, — пише він, — бажають утримати велич
своєї держави, що гнобить сотні підкорених їй народів, і мріють про розширення її на усі слов’янські
народи. Українці ж бажають собі лише української національної держави в етнографічних межах.
Вони хочуть бути господарями лише на власній землі — чужого не бажають і, наскільки можна су-
дити з минувшини й теперішності, бажати не будуть.» 

У час тотальної мілітаризації світу Степан Рудницький загострює увагу на ще одній прикметній
рисі української історично-політичної традиції — на цілковитій відсутності в ній імперіалістичних
мотивів [19, с. 70]. У свою чергу Юрій Липа, критично оглянувши політичні процеси, що охопили
європейські народи в 30-ті роки ХХ ст., зауважує принципову їхню відмінність від українських. Так,
ідеологію німецького нацизму він неодноразово іронічно називає «стилем маршової колони», зміст
якого, — уточнює він, — це «одностайний подив свого і свідоме пониження всього, що не своє. Це
стиль тоталітаризму, а не універсалізму» [12, с. 29–32].

Юрій Липа добре знайомий з різноманітною літературою. Зокрема його цікавлять праці видат-
ного вченого-генетика, селекціонера, географа, згодом репресованого комуністами Миколи Вави-
лова. Ретельно простудіювавши його праці, як і дослідження інших учених, він абсолютно
переконливо доводить, що на українських землях корінне населення займалося землеробством
з VI тис. до н.е., тут люди фактично зрослися із цією землею. «Культура збіжжя — це, з погляду біо-
логічного, симбіоз людської збірноти з рослиною, й історія цього симбіозу — це, властиво, найста-
ріша історія осілого людства». 

Геополітик зауважує, що, починаючи ще з трипільської культури і донині, на землях України ви-
рощують пшеницю. У своїй історичній концепції він поєднує давніх трипільців із сучасними укра-
їнцями. І це правильно, бо сьогодні багато істориків та антропологів, зокрема і Сергій Сегеда [24],
переконані, що трипільці, як автохтони описуваної території, стали однією із важливих складових
етногенезу українців. Юрій Липа підкреслює: «Хто знає, чи не найбільш давнім звичаєм українців
є ритуал символів різдвяної ночі, що святкується всіма європейськими народами (крім москвинів)
як найбільше свято року. У ньому символом перемоги над злом і зимою в українців є не галузка
омели, як в Англії, не ялинка у вогнях, як у Німеччині, а сніп пшениці і кутя, страва з вареної пше-
ниці й меду. Треба підкреслити, що власне культура пшениці характеризує українську територію,
а не культура жита, що є знаменом для її сусідів» [12, с. 80].



1.2. Геополітичне місце України на мапі світу
Характеризуючи особливе геополітичне місце України на мапі світу, Рудницький найперше за-

уважує відомий факт, що Україна не має ніяких гідрографічних сполучень із північним сходом, із
Московщиною.

Далі він вказує на ще одну характерну прикмету фізико-географічної особливості української
території: «Всі головні річки України прямують концентрично до Чорного моря й розгалужуються
назад до нутра України як випромінювання, неначе велетенське віяло. Такий уклад річок України
одночасно з фактом, що Чорне море — це одинока добра природна межа (кордон) України, прине-
волює з природоописною конечністю нашу батьківщину шукати головної політично-географічної
підпори на чорноморському побережжі: польська та московська політично-географічна небезпека все
буде вимагати від України, щоб вона свій політичний центр ваги переклала над Чорне море, опер-
лася постійно й сильно об його узбережжя й шукала зв’язків і союзів з могутніми державами, що
панують на морях і мають визначні інтереси в Передній Азії» [22, с. 124].

Сьогодні, незважаючи на радикальну зміну політичної мапи світу, проявлення нових глобальних
процесів, що суттєво уточнюють характер світових конфліктів і перспектив, значущість цього гео-
політичного визначення місця України в просторі Євразії не лише не змінилося, але, як на нашу
думку, посилилось. 

Також переконливими є міркування Степана Рудницького і Юрія Липи про зв’язок частини
наших північних кордонів із гідрогеографічними межами великих українських річок. До речі, ха-
рактерно, що стародавні елліни свого часу теж зазначали, що за верхів’ями рік, які впадають у Понт
Евксинський (Чорне море), закінчувалася ойкумена — далі простелявся світ варварів. Ця своєрідна
природно-фізична межа між різними частинами світу зафіксувала і відмінне ментальне наповнення
культур народів, що проживали тоді і живуть сьогодні по обидва боки цього виразного кордону. 

Юрій Липа пише, що річки «об’єднують населення як найважливіші засоби комунікації. Особ-
ливо важливі великі, спокійні, долинні ріки... Річка для мешканців обох її берегів є засіб найопти-
мальнішої комунікації. Недарма донині китайці звуть шосе «сухими дорогами» в протиставлення
до ідеальної дороги — річки. Ріками в житті кожної раси відпочатку кружляє крам, зброя і закони.

Річкова мережа формує єдність території, її торгівлі, влади, звичаїв, врешті, мови й релігії. Ріки фор-
мують групу людності в Україні впродовж тисячоліть. Сітка внутрішніх доріг української території до-
стосована до мережі рік, до переправ, бродів і гирл. Як у біології індивідуальність зародку починається
від пульсування окремої системи обігу крові в безформній плазмі, так духовний організм починається
в Україні від пульсування мережива річкових і зв’язаних з ними суходільних доріг. І це пульсування аж
донині оформлює значення української території і ескізи її духовності…» [12, с. 46–47].

Зрозуміло, що водні комунікації не закінчуються в гирлах рік, вони далі трансформуються в мор-
ські сполучення. Тим більше, що геологічно Чорне море є великою затокою Середземного моря;
а разом взяті вони є ще глибшою затокою Атлантичного океану. Ці водні простори формують до-
вжелезний — західний, південний і частково східний — природний кордон Європи. Уже історично
тривалий час ці простори функціонують як одна велика водно-економічна та культурна мережа.
Невипадково, що в античні часи еллінські міста були розсипані по берегах обидвох морів, а їхні тор-
говельні факторії досягали самих вершин українських рік. Протоукраїнське населення: від трипіль-
ців і сколотів-хліборобів до слов’янських культур було вживлене в середземноморську енеолітичну,
античну і середньовічну культурну традицію. Вплив античних еллінів, а згодом Візантії, на форму-
вання української культури був настільки очевидним і великим, що інший видатний наш мислитель —
Євген Маланюк — стверджував, що «еллінізм» став однією з її базових засад. 

Необхідно зазначити, що Україна знаходилась на мапі в тому місці, де пересікалися торговельні
шляхи між середземноморським, орієнтальним і варязьким світами, що дозволяло її населенню
торгувати з найвіддаленішими країнами того часу. 

Характерно, що усі російські річки (за винятком Дону), прямують або на північ, або впадають (як
Волга) до ізольованих внутрішньоконтинентальних водойм (Каспійське море), формуючи в основному
внутрішньоконтинентальний простір із різкоконтинентальним типом клімату. Тепліші окраїни Росії
ніколи не належали до її етнічних територій, а є загарбаними землями з поневоленими народами.

Проаналізувавши проблему впливу простору, форм комунікації на соціально-культурну органі-
зацію місцевого населення, зауваживши, що Київ постав як велике європейське місце внаслідок
експлуатації найбільшої тоді міжнародної торговельної артерії «із варяг у греки», Юрій Липа кон-
статує, що «морська культура робиться назавжди частиною світогляду українців, і це назавжди від-
різняє їх психологію в торгівлі від типової континентальної психології сусідів» [12, с. 87–93]. 

Тут важливо додати, що в геополітичній літературі поширені уявлення про декілька типів народів,
і серед них: «морським народам» притаманна схильність до торгівлі, розвитку, демократичного ук-
ладу, на противагу «континентальним» — із їхнім тяжінням до тиранії та загарбництва. 
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1.3. Історичний рух на південь
Наші геополітики помітили одну історичну закономірність: коли українці рухались на південь (чи

військово, чи колонізаційно, чи торговельно), їхня потуга неухильно зростала, якщо цей напрям
руху пригасав — починався занепад, руїна. А «Історичний рух (у розумінні Ратцеля), — наголошували
вони, — може йти, куди хоче й як хоче». Український народ відповідно до своєї індивідуальності як
народ хліборобський і торговельний (київські купці, гості, чумаки) йшов переважно на південь.

Степан Рудницький і Юрій Липа вказували, що одну з перших колонізаційних хвиль протоук-
раїнського населення на південь можна хронологічно пов’язати із розквітом Боспорського царства
(ІІ ст. до н.е. — ІІІ ст. н.е.). 

Саме мешканці Придністров’я і Прикарпаття почали переселятися у приміські території грецьких
міст. Значна частина сільського населення Боспорського царства складалася із скіфів-землеробів (ско-
лотів). На території від Таманського півострова до Подунав’я проходили перші колонізаційні процеси
протоукраїнського населення. 

Друга хвиля експансії на південь пов’язана безпосередньо із слов’янськими племенами. Руд-
ницький пише: «Невдовзі (V ст. н.е.) почався напір давніх українців з їхніх прастарих прикарпат-
ських селитьб до берегів Чорного й Озівського морів. У VI столітті заселили наші предки ціле запілля
Чорного моря від Дунайських гирл аж поза Дін. Від цього часу мусів український народ сам носити
на собі наслідки політично-географічного окрайного положення біля степової Середньої Азії про-
тягом більше як тисячі років» [20, с. 100].

Описуючи історичний процес заселення південно-східних українських земель, необхідно
пам’ятати, що всі колонізаційні процеси періодично переривалися навалами кочових народів, які,
бувало, дощенту знищували усі попередні здобутки, але ніколи не могли перервати цю стихійну
тенденцію остаточно.

Часові рамки третьої хвилі колонізації Півдня України збігаються із виникненням і розквітом
Княжої України, наші предки йшли тоді по тих самих стежках, у ті самі землі. В часи України-Руси
на землях колишнього Боспорського царства постає місто Тмутаракань — удільна частина Черні-
гівського князівства. 

Проходять народи, минають епохи, а українська територія з її системою річкових і морських
шляхів знову відроджує свою цільність. «Пам’ятаючи про це, — пише Юрій Липа, —  легше зрозу-
міти енергію Київської держави в здобуванні ринків морською дорогою, її пізнішу експансію на
Каспій і Еґейське море, пізніші морські походи козацьких когорт, нарешті, своєрідний характер
торгівлі українських чумаків у XIV–XIX століттях. Від еллінської доби морська торговельна культура
є невіддільна від української [12, с. 90].

Етнографічна карта України укладена В.Кубійовичем і М.Кулицьким, 1949 р. 



Початок четвертої хвилі опанування власною територією збігається із постанням українського
козацтва, героїчної і драматичної сторінки історії українського народу. У 18 ст. ми знову дійшли до
Чорного моря й Кавказу. А переселення частини козаків Запорізької Січі на Кубань вкотре повто-
рило колонізаційні процеси елліністичного і княжого періодів вітчизняної історії з тою різницею,
що в цей період українці витискалися з меж своєї осідлості цілеспрямованим переселенням цар-
ським режимом туди інших етнічних груп. Цей період колонізації південних територій України був
найінтенсивніший і продовжувався практично аж до початку Другої світової війни. 

П’яту хвилю можна ототожнити з організованим радянською владою переселенням людей із За-
ходу України до Херсонщини та заселенням українцями великої частини Південного Криму. 

Зауважимо, оцінюючи сьогодні наслідки цієї хвилі експансії з урахуванням кількасотлітнього
імперського і більш ніж піввікового комуністичного терору, русифікації частини населення Півдня
і Сходу України, можемо зробити висновок: воно суттєво дезорієнтоване і потребує освітнього та
культурного відродження. Отож перед українською нацією постала нагальна необхідність допомогти
йому повернутись до власних коренів через КУЛЬТУРНЕ ОЖИВЛЕННЯ вражених теренів. 

Тобто потрібна шоста культурна експансія на східно-південні терени України. 

1.4. Балто-Чорноморська федерація 
У розділі «Українська державність і її східні й північні сусіди» Степан Рудницький від геополітики

переходить до геостратегії, намагаючись сконструювати систему регіональної безпеки в конкретних
історичних умовах. В умовах, нагадаємо, вкрай несприятливих для України, і з тенденцією руйну-
вання її основ, — серед яких особливо нищівним стануть масові репресії української інтелігенції
і геноцид сільського населення. 

Як і в будь-якій стратегії, тут передусім виявляються основні загрози і формуються інструменти
їхньої нейтралізації. Науково доказово і політично об’єктивно Степан Рудницький стверджує, що
історичний досвід та ідеологія тогочасного СРСР (Росії) направлена на здобуття світової влади,
і, таким чином, на військову агресію. Тому, щоб захиститися від цього великого ворога, необхідно
протиставити йому іншу рівноцінну «силу», таким чином нейтралізувавши можливості агресора. 

Звичайно, ми розуміємо, що в час, коли українські землі були роздерті різноманітними окупан-
тами, це був чисто футурологічний проект, розрахований швидше на освітній ефект, аніж на реаль-
ний. Але якщо допустити уявну можливість його реалізації, то цілком можливо, що не було б ані
Другої світової війни, ані 70-років диктату комуністичного режиму — він би або самоліквідувався,
або був би ліквідований набагато раніше. 

Розглядаючи національні інтереси нових держав, що постали в часи російської революції, Степан
Рудницький зазначає, що їхнім життєвим інтересом є створення спільного антиросійського блоку дер-
жав: «Усі згадані державні новотвори мають як спільну ціху (ред. — характерну рису, ознаку) волю до са-
мостійности супроти центру Росії. Контраст між «центром та окраїнами» дійшов саме до такого рівня
напруги, котра була страховищем — кошмаром давніх російських централістів. З названих причин від-
носини всіх нових держав до України були від самого початку і дотепер якнайбільше дружні. Вже в пер-
шому році революції зродилися у всіх цих молодих національних держав федеративні (союзницькі)
думки. Противенство до централістичної Росії й імперіалістичної Польщі посполу веліли тим думкам
щораз зростати й кристалізуватися. Балтійсько-Понтійська федерація, зложена з Фінляндії, Естонії,
Латвії, Литви, Білорусії й України, є нині ціллю дуже впливових кругів усіх згаданих держав» [22, с. 154].

Тут варто зауважити, що говорячи про федерацію, Рудницький має на увазі міждержавне об’єд-
нання, а не централізовану державу. Одночасно як професійний геополітик він звертає увагу читача
на потенційну економічну, торговельну перспективність такого міждержавного об’єднання. «В разі
здійснення цієї федеративної ідеї станула б на місці західних і південних губерній Росії державна
федеративна зв’язь з поверх 1 700 000 кв. км простору й поверх 70 мільйонів населення. Цілий поміст
між Балтійським й Чорним морем і Каспієм, так важливий для світової торгівлі й сполучення, він
став би доменою (ред. — основою) цієї проектувальної зв’язкової держави» [22, с. 154]. 

2. ФОРМУВАННЯ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
Головною загрозою безпеці в Східній Європі, на Кавказі і Передній Азії сьогодні виступає Ро-

сійської Федерація, проводячи агресивну зовнішню політику, мотиватором якої став внутрішньо
суспільний консенсус існуючого кремлівського режиму і більшості росіян щодо повернення державі
статусу глобального гравця. 

Першим кроком після розвалу СРСР до зростаючого вибудовування реваншистської державної по-
літики Росії стала спочатку напівприхована участь у Придністровському конфлікті (березень 1992 року).
Використавши зброю і кадри розташованої в Придністров’ї 14-ї російської армії, сепаратисти зуміли
відторгнути від Молдови частину її території, створивши маріонетковий Придністровський анклав. 
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Через півроку подібні події повторились на Кавказі, коли Російські спецслужби спровокували
абхазько-грузинський конфлікт і підтримали проросійських сепаратистів зброєю і військовими до-
бровольцями. Згодом конфлікт набрав такої інтенсивності, що в ньому застосовувалися авіація, ар-
тилерія, танки. Від Грузії було відторгнуто великий шмат території. 

Фактичним продовженням цього конфлікту стала Російсько-грузинська війна 2008 року. У ході
агресії російської армії, слабкості збройних сил Грузії та бездіяльності міжнародних структур, РФ
вдалося відторгнути від Грузії ще один регіон — Південну Осетію. 

Наступним об’єктом російської експансії стала Україна — аншлюс Криму і насильницьке від-
торгненням частини Донбасу. 

Отже, можна доказово стверджувати, що в Західній Євразії появився якісно новий геополітичний
гравець. Актор, що здатен нехтувати міжнародним правом і силовими методами вирішувати свої
зовнішньополітичні завдання, зокрема, щодо насильницького відторгнення територій іноземних
держав і приєднання їх до власних.

Одночасно, ми спостерігаємо явний параліч міжнародного права і бездіяльність міжнародних
структур з нейтралізації агресора. Цілком зігноровано Будапештський договір з гарантії суверенітету
і цілості України, і не лише з боку РФ, але й інших підписантів. Нинішнє керівництво США лише
імітує стурбованість порушенням фундаментальних основ міжнародного права — непорушності
державних кордонів. Їхні дії проти агресора двозначні, з одного боку, через половинчасті санкції
США намагаються пригальмувати економічний розвиток РФ, з іншого боку, через обіцянки відмі-
нити/посилити санкції примушують кремлівських клептократів діяти в американських інтересах
збереження гегемоністського впливу у світі. Передусім вони намагаються втягнути Росію до воєнних
дій проти антисистемних (фундаменталістських) сил мусульманських держав, пробують викорис-
тати збройні сили РФ як один із елементів у радикальному переформатуванні мапи країн Близького
Сходу [2]. Необхідно визнати, що значною мірою це їм вдається. 

Іще один важливий момент реалістичного розуміння геополітичних процесів: у глобалістських
планах Сполучених Штатів наша держава (воєнний конфлікт на Сході України) виступає швидше
інструментом впливу на Російську Федерацію, ніж об’єктом захисту. Для українців це прикро, але
така реальність. Геополітика — це не мультфільм для неповнолітніх дітей, де все розставлено по
своїх місцях: тут добро, а там зло — і добро обов’язково перемагає зло. У світовій політиці плавають
переважно акули і вони зазвичай харчуються меншою рибою. Тому, щоб банально не стати здо-
биччю, потрібно все розуміти і адекватно діяти. Бути відважним і рішучим, але не робити дурниць.
Діяти винятково у власних інтересах, вписуючи їх у контекст ширших полотен світової боротьби за
виживання. А однією із глобальних тенденцій, — як стверджує радник нинішнього президента США
Збіґнєв Бжезінський, — є перерозподіл світової влади, із Заходу на Схід [1]. Від Європи і США до
Китаю, Індії, Японії …

Звичайно, таке розуміння національних інтересів США не означає, що ми повинні з ними по-
рвати стосунки, навпаки, ми зобов’язані їх максимально інтенсифікувати. Діючи у власних націо-
нальних інтересах, ми повинні враховувати і дії глобальних гравців. І особливо тих, хто нам не
загрожують буквально, а хоча б мінімально допомагають. Тим більше, якщо питома величина їхньої
потуги у глобальному вимірі зменшується, якщо вони тобі нічим буквально не загрожують, а під
боком у тебе знаходиться інша сила, — агресивна щодо тебе, і потуга якої за певних обставин може
зрости, — тоді ти кровно зацікавлений в союзницьких стосунках із її опонентами. 

Між глобальними інтересами та діями великих держав і регіональними інтересами менших ви-
никає своєрідна «маржа», різниця, відмінність — поле, де вони не пересікаються, де вони прямо не
суперечать один одному, або не детермінують один одного. Цей момент необхідно прагматично ви-
користовувати, формуючи власну регіональну політику. 

Разом із усім попередньо сказаним, також зрозуміло, що глобальним інтересом США є недопу-
щення повного поглинання України Росією, — тут ми союзники; але в іншому вони «грають крап-
леними картами». Тому у регіональній політиці Україна мусить навчитися вести політику, не
озираючись на інших, відштовхуючись лише від власних інтересів. Регіональний вимір геополітики —
це наша прерогатива, це наша зона відповідальності. 

Другим важливим фактором, що зумовлює напрям конструювання наших дій, є усвідомлення
нерівності сил учасників конфлікту. Росія значно потужніша від нас держава. Та це не означає, що
ситуація безвихідна, що Росія в таких умовах однозначно у нас виграє повномасштабну війну. При-
клад маленької Фінляндії, об яку в 1940-му році зламав зуби СРСР — незрівнянно потужніша сила,
ніж нинішня Росія, надихає нас до боротьби. Але факт залишається фактом, втрати будуть вели-
чезні. І в цій ситуації, щоб вирівняти можливості, ми повинні шукати союзників. Передусім тих,
кому так само загрожує Росія. Тобто геополітичних акторів регіонального рівня, яких без огляду чи
з огляду на плани глобальних гравців об’єднує інтерес виживання. Власне це і є реальна політика



(Realpolitik): вибудовування регіонального балансу сил. Згромадження такої потуги, яка застерегла
б агресора від необдуманих дій. 

Разом з тим успішна реалізація планів із установлення рівноваги серед націй, за класичним ви-
значенням — Реймона Арона [20], Оппенгайма Л.[17] та інших — є головною умовою для функціо-
нування на його базі (лат. post factum) міжнародного права, — спочатку «баланс сил», а потім право —
і ніяк по-іншому. 

Стратегічне планування. Про ідеї української класичної геополітики ми вже говорили вище, тепер
повернемося до дещо ближчих часів. Україна в цьому напрямку вже має якісь теоретичні і практичні
напрацювання. Ще на початках незалежності Михайло Горинь — один із засновників Народного Руху
України — організував і провів представницьку міжнародну конференцію із створення Балто-Чорно-
морського союзу (1994 р.). До прихильників цього громадського руху належало багато відомих діячів
держав Балтії і Польщі, зокрема лідер Конфедерації Незалежної Польщі Лєшек Мочульський [4]. 

На жаль, цей захід не приніс практичних результатів, але він не пропав даром. 1997 року за іні-
ціативи України було створено «Організацію за демократію та економічний розвиток» (ГУАМ) —
регіональне об’єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджану та Молдови. 

За президентства Віктора Ющенка здавалося, що ця організація отримає «друге дихання» і пе-
рейде від декларативної діяльності, від постійного озирання на Росію, до конкретних дій. У Києві
навіть було відкрито секретаріат цієї організації, але, на жаль, так вона і не відбулася в повному ро-
зумінні цього слова. 

Характеризуючи сильні і слабкі сторони усіх цих намірів і дій, відомий львівський вчений Ярос-
лав Дашкевич зауважив, що без двох флангових гравців — Польщі і Туреччини — подібні наміри
приреченні на поразку, вони залишаться лише добрими намірами маловпливових сил. 

Тепер від історії перейдемо до реальності. Спробуємо проаналізувати нові реалії (послуговуючись
термінологією З. Бжезинського), що склалися сьогодні в Балто-Чорноморському регіоні, і спробуємо
відповісти на запитання, чи варто повертатися до ідеї створення системи регіональної безпеки. По-
чнемо згори, з півночі, і підемо на південь, як того вимагає головна українська геополітична місія. 

Польща. Сьогодні витворилися сприятливі умови залучення цієї держави до створення Балто-
Чорноморської системи безпеки. Нинішній уряд Польщі — відверто патріотичний і здатен до ра-
дикальних дій із захисту національних інтересів. Його представникам близькі ідеї Міжмор’я, він
горить бажанням відплатити Росії за усі історичні поразки, — разом із підлим знищенням росіянами
попереднього президента Польщі, представника їхньої політичної сили Леха Качинського. До того
ж новий президент Польщі А. Дуда публічно висловлювався за підтримку концепції «Міжмор’я».

Держави Балтії. Перебувають під потужним тиском Росії. Російська пропаганда намагається за-
лякати їх ідеями створення руськіх сепаратистських анклавів. Вони готові психологічно до об’єд-
нання зусиль опору, щонайперше наш давній друг і союзник Литва. 

У Молдові йде реальна боротьба проти спроб ФСБ привести до влади проросійські сили. Про-
блема Придністров’я не лише не вирішується, а висить домокловим мечем над молдовською
державою. Переконаний, що там є достатньо впливових патріотичних і прагматичних сил, щоб під-
тримати зусилля із створення системи регіональної безпеки. 

Конфлікт у Сирії, «підчерев’ї» Туреччини, не лише не гасне, а має всі передумови спалахнути до
незнаної досі напруги. Підтримка Росією Асадівського режиму, і, що ще для Туреччини небезпеч-
ніше, інтенсивне озброєння сірійських курдів переводить його в довготривалий історичний формат.
У цей стратегічний ряд зовнішньої політики Росії можна зарахувати і провокування Карабахського
конфлікту, — з одного боку, для утримання Вірменії у зоні свого впливу, а з іншого — для блокування
зростаючого впливу  Туреччини на Кавказі. Характерною ознакою нових форм інтенсифікації Ка-
рабахського конфлікту є озброєння протиборчих сторін: Вірменію озброює і навчає Росія, а Азер-
байджан — Туреччина. 

Турецька Республіка, незалежно від того, які політичні партії представлятимуть її, в історично три-
валому вимірі буде кровно зацікавлена у врівноваженні агресивних дій РФ, стримуванні її більш діє-
вими міжнародними структурами, ніж аморфна ЄС, або неповоротке НАТО. І тут кроки до замирення
між Росією і Туреччиною — через розмови Путіна з Ердоганом, — слід розцінювати як тимчасовий
тактичний хід, а стратегія розвитку подій зовсім інша і, що важливо, спроектована обома сторонами
по-різному. На жаль, межі цієї статті  не дозволяють детально проаналізувати усі напрямки Російсько-
Турецького конфлікту, до нього ми повернемося в майбутньому, в окремому тематичному тексті. 

Далі важливо ще раз нагадати, що під значним впливом Туреччини сьогодні перебуває етнічно
близький їй Азербайджан. Достатньо прагматичне керівництво східно-кавказької держави добре
проінформоване про накачування російською зброєю Вірменії. Воно маневрує, заграючи з Крем-
лем, але також життєво зацікавлене у формуванні міжнародної системи стримуванні політики Росії
на Кавказі.
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Грузія сьогодні якоюсь мірою, нейтралізована політично кон’юнктурною владою, але ця влада
лише відносно промосковська, а якщо врахувати можливість повернення до влади партії Саакаш-
вілі, ситуація радикально поміняється. Думаю, що Грузія долучиться до спільних дій з формування
Чорноморської системи безпеки.

І ще, поки ми ведемо розмову — «віз» не стоїть на місці, його активно пробують «запрягти» інші
наші потенційні союзники. Так, за ініціативи Туреччини в Габалі (Азербайджан) у травні 2016 року
відбулася зустріч міністрів оборони Азербайджану, Грузії та Туреччини [25]. Основна тема зустрічі:
захист суверенітету названих країн від зовнішнього агресора.

Отже, сьогодні є всі передумови ініціювати створення нової системи безпеки в Балто-Чорно-
морському регіоні. Системи союзної щодо НАТО і ЄС, і системи буферної, оборонної щодо Росії. 

Почати можна із відновлення діяльності ГУАМу, тим більше, що секретаріат, хоча б на папері,
але все-таки розміщується в Києві. Спочатку зібрати міністрів іноземних справ держав ГУАМ із
пропозицією долучити до її діяльності представників Польщі, Литви і Туреччини. Тобто реформу-
вати ГУАМ в ТАГУМПЛ (Туреччина, Азербайджан, Грузія, Україна, Молдова, Польща, Литва),
звісно ж, як «Організацію за демократію та економічний розвиток». Згодом запланувати першу зус-
тріч глав держав, а на його засіданні ухвалити рішення про доповнення його статуту серйозним без-
пековим блоком завдань. Закласти перспективу переростання цього об’єднання в оборонний блок,
із пунктами про підтримку один одного у разі зовнішньої агресії. 

На завершення наголосимо, що ідея творення Чорноморської (міжнародної) системи безпеки
не суперечить нашій попередній тезі про необхідність виховання у народу «кордонної свідомості».
Навпаки, ці поняття взаємно доповнюють одне одного, відображаючи різні рівні єдиної соціально-
політичної структури світу.

3. БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКИЙ РЕГІОН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
Розбудова на основі реформованого ГУАМу (Польща, Литва, Україна, Молдова, Грузія, Айзер-

байджан і Туреччина) системи регіональної безпеки не означає відкидання проголошених первісно
завдань економічного розвитку. Лише тепер, із створенням військово-політичного каркасу, із міні-
мізацією деструктивного зовнішнього тиску, вони зможуть повномасштабно реалізуватися. Більше
того, якщо ми ретроспективно глянемо на історію міждержавних військових блоків, то побачимо
одну закономірність, що майже всі вони підперті проектами економічного розвитку. Тінню НАТО
є ЄС, або навпаки: Європейський Союз функціонує під парасолькою НАТО, це хто які наголоси
хоче поставити; у свій час відображенням Організації Варшавського договору (ОВД) була Рада еко-
номічної взаємодопомоги (РЕВ). Після краху комуністичного табору і розвалу СРСР, ситуація стала
не настільки прямолінійною, але основне розуміння необхідності поєднання воєнної і економічної
могутності зберігається. 

І це не випадково, бо воєнна інтеграція держав-союзників, що зумовлена спільною метою про-
тистояння зовнішньому тиску, вимагає координації діяльності їхніх ВПК, інших галузей виробництва.
Усе це разом взяте стимулює регіональний розвиток, задає якісно нове структурування економіч-
ного простору, сприяє новій спеціалізації виробництва, інтенсифікує продуктивність праці, пози-
тивно впливає на військову науку і освіту. Війна (або потенційна війна) не лише приносить
руйнування, вона задає нові напрямки розвитку.

Звичайно, економічно Чорноморський регіон функціонує через безліч міждержавних економіч-
них угод, а також через колективні регіональні структури, наприклад, «Організацію чорноморської
економічної співпраці». Ніхто, звичайно, цих зусиль не пробує перекреслити, у цьому випадку мова
йде про інший рівень економічного планування. Необхідно на основі держав, що увійдуть в новий
оборонний блок, сформувати регіональний економічний союз із глобальними перспективами. 

Якщо ми уважно порівняємо держави планованого об’єднання, то зауважимо дві особливості:
по-перше, у них різний рівень соціально-економічного розвитку; а по-друге, вони займають на-
дзвичайно вигідне геополітичне і геоекономічне становище на мапі Західної Євразії, ніби пересі-
каючи її навпіл. 

Щодо застереження про несумісність держав з різним соціально-економічним рівнем розвитку,
то він насправді не становить перешкоди для взаємовигідної співпраці, навіть навпаки, виконує
функцію доповнення недоліків одних перевагами інших. 

Наголосимо, що пропонований нами військовий і економічний союзи не запрограмовані на гли-
бинну соціально-політичну інтеграцію суспільств названих держав, як це реалізовується, наприклад,
в ЄС і НАТО. Ми і наші союзники занадто різні і культурно, і релігійно, і ментально, мета подібного
об’єднання набагато скромніша: безпека і економічна взаємовигода. І нічого понад це.

Щодо географічного розташування, то території держав, що увійдуть до проектованого блоку,
створюють довгий географічний коридор, що практично пересікає усю Європу і Передню Азію,



об’єднуючи Балтійське, Чорне, Каспійське, Середземне моря із потенційним виходом до Персид-
ської затоки. Поява такої міждержавної системи розширює горизонт можливостей до небувалої ви-
соти. Передусім для прокладання нових комунікаційних зв’язків із розвиненої частини Західної
Європи (Німеччина) до енергетично і фінансово багатої Азії (Арабський світ, Іран, Індія). 

Комунікаційний коридор, що проходитиме від Берліна через Краків, Одесу — далі поромами — до
Трапезунда і решти азійських ринків. Технічний рівень сучасних морських поромів дозволяє, наприк-
лад, в Одесі завантажити цілий потяг у пором і переправити його через море до якогось турецького
міста і там одразу розвантажити на колійну систему. Створення такого регіонального об’єднання до-
зволить нам відновити шлях із «із варягів у греки», лише у сучасній модернізованій формі.

Між іншим, для наочного порівняння перспективності і рентабельності подібних глобальних
проектів назвемо плани з відновлення комунікацій «Шовкового шляху» — від Китаю до Західної
Європи. Так от, Китай планує вкласти у створення сучасної інфраструктури «шовкового шляху» аж
22 трильйони доларів. Гадаю, що ніхто не звинуватить керівництво Китаю в схильності до прожек-
терства. Пам’ятаймо, що усе нове — добре забуте старе. 

3.1. Україна і світовий поділ праці
Другою за важливістю проблемою України після воєнної агресії Росії є деградація її економіки.

Влада — усіх відтінків, що була у нас — навіть не поставила на порядок денний проблему реального
виведення української економіки з кризи, не кажучи вже про реалізацію програми структурних її
реформ і розвитку. Приватизація загальнонародного майна, а точніше його нещадне розкрадання,
жодного стосунку реформ не має. Так само, як усі «фейкові» стратегії розвитку і патріотичного ви-
ховання нинішньої влади. 

Щоб збагнути перебіг реформ в Україні, необхідно відповісти на три питання: що треба найперше
зробити, хто це зробить, і за які гроші. 

Погоджуюсь з тими науковцями, які називають характерною, тобто сутнісною рисою світової
економічної системи, поділ її на розвинений Центр і неоднорідну Периферію. До Центру, або «дер-
жав золотого мільярду», належать США, Європейський Союз, Канада, Австралія, Японія, до Пе-
риферії — решта світу. Звичайно, Периферія не однолика. Китай, наприклад, навіть намагається
конкурувати з США, і йому, до речі, це частково вдається, але за сукупністю показників, у тому
числі за рівнем життя та інноваційними можливостями, тобто реальними перспективами, він ще
відстає. 

Отже, периферія різноманітна, і щоб якось структурувати її, деякі науковці вводять додаткове
поняття «напівпериферія», інші схиляються до поняття «нові індустріальні держави» тощо. Зви-
чайно, реальність набагато складніша, і ці терміни не охоплюють усю гаму відмінностей між Цен-
тром і Периферією. Але вони все-таки дозволяють «схопити» перехідний момент між цими двома
полюсами, вгледіти нових претендентів на право бути Центром. Бо ми знаємо, що він упродовж
людської історії постійно пересувається, — від шумерського Урука до Вавилона, від Вавилона до
Мемфіса, від Мемфіса до Атен і Рима, від Рима до Парижа, Берліна і Лондона — Нью-Йорка.

Сьогодні до Напівпериферії світової економічної системи можна зарахувати такі держави, як
Китай, Південну Корею, Сінгапур, Гонконг, Тайвань, а також, Індію, Бразилію, Росію і ще декілька
держав, — залежно від методик, які ми будемо застосовувати. 

За своїм потенціалом Україна могла б увійти у цей список держав. Тільки, на відміну, скажімо,
від Південної Кореї, яка посилено розвивається, ми перебуваємо в стані тривалого анабіозу. І якщо
не прокинемося, не вийдемо з цієї сплячки, то поступово згаснемо. Врятуй сам себе — має стати
нашим гаслом, нашим девізом. Наш порятунок лежить у нас прямо під ногами, і тільки від нас самих
залежить — скористаємося ми ним, чи ні. Парадоксально, але навіть геополітично ми знаходимось
на межі «Центр-Периферія» світової економічної системи. Здається, сама логіка історичного роз-
витку підштовхує нас до рішучих дій. За великим рахунком Захід нам не допоможе, ніхто не буде
створювати собі конкурента, тому лише у менш розвиненій Азії ми зможемо реалізовувати нашу
технічно складну продукцію, лише із Азії до нас можуть прийти вільні кошти на модернізацію ви-
робництва. 

Першим зовнішнім рушієм виведення України з анабіозу може стати створення Балто-Чорномор-
ського блоку держав з військовою і економічною складовими. З одного боку, він розширить наш ринок
(як збуту товарів, так  і ринок сировинних ресурсів), а з іншого — дозволить  прокласти комуніка-
ційні лінії з Європи до Азії, стане торговельним помостом, «трансформатором» різноманітних по-
токів із північного заходу на південь і навпаки. Україна як сторона, що ініціює цей глобальний
процес розвитку, зможе отримати серйозні бонуси управління ним, тобто потенційно перетворитися
в один із глобальних центрів Західної Євразії. Тут варто згадати про ще одну важливу закономірність
розвитку: від величини ринку залежить інтенсивність та глибина реформ, їхня самодостатність. 

Геополітика
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Досліджуючи світову економічну систему, Іммануель Валлерстайн у праці «Аналіз світових сис-
тем і ситуація в сучасному світі» вказує, що найбільшого (надмірного) успіху за всю історію капіта-
лістичного світу досягли три держави: Голландія, Великобританія і США. І з цим ніхто, думаю, не
стане особливо сперечатися, але для нас важливе інше: Валлерстайн вказує на поетапно детермі-
новану послідовність досягнення ефективності в трьох економічних галузях цих держав, він їх ще
називає гегемонами. Підкреслює, що надпотужними ці держави стали тоді, їхні коли підприємства
досягали своєї переваги спочатку у сфері аграрно-промислового виробництва, потім у торгівлі і на-
решті у фінансах.

«Поняття гегемонії в міждержавній системі відноситься до такої ситуації, — наголошує Валлер-
стайн, — в якій триває суперництво між так званими «великими державами. Воно стає настільки
незбалансованим, що одна держава виявляється воістину primus inter pares (першою серед рівних),
тобто одна держава може значною мірою нав’язувати свої правила і свої бажання (принаймні ефек-
тивним виконанням права вето) в економічній, політичній, військовій, дипломатичній і навіть куль-
турній сферах. Матеріальна основа такої потуги закорінена у можливостях підприємств,
розташованих на території держави, більш ефективно діяти на всіх трьох основних економічних те-
ренах — аграрно-промисловому, торговому і фінансовому

Перевага в ефективності, про яку ми говоримо, настільки велика, що ці підприємства можуть
переважити підприємства інших великих держав не тільки на світовому ринкові загалом, але в ба-
гатьох випадках і на внутрішніх ринках конкуруючих держав» [3, с. 97].

Копія графічної ілюстрації із перекладної праці Валлерстайна

«Я гадаю, — продовжує думку Валлерстайн, — що вони втрачали свої переваги у такій самій по-
слідовності (в третьому випадку — США — процес почався, але ще не завершився). Гегемонія, таким
чином, належить до того короткого інтервалу, в якому переваги існують одночасно у всіх трьох еко-
номічних сферах» [3, с. 99].

Загострюю увагу читачів, що першим етапом успішного розвитку дослідник називає домінування
в аграрно-промисловому виробництві. Не промислово-аграрному, не інтелектуалізованому, а саме
аграрному. Тобто починати потрібно із того, що у тебе під ногами. Тим більше, коли те, що у тебе
під ногами, є еталонним чорноземом. За підрахунками багатьох науковців, наша земля — це як
нафта для арабів, або газ для москалів. За умови вмілої і соціально відповідальної реформи сіль-
ського господарства, вона може приносити нам надприбутки. Власне, це і є відповіддю на третє пи-
тання: «де взяти гроші?», навіть за наших нинішніх скромних можливостей при раціональному
господарюванні на землі ми можемо нагромадити серйозний капітал для масштабної модернізації решти
економіки. Парадоксально, але араби швидше зрозуміли можливості наших чорноземів, ніж правлячі
«хохли», запросивши наші землі для оренди власного землеробства.

Ще раз наголошую, у цьому випадку мова йде не про виняткову орієнтацію розвитку на перший
чи другий сектори економіки, а про акумуляцію капіталів, без яких ми нічого нового зробити не мо-
жемо. Ми не здатні, наприклад, на нашій сучасній українській економічній базі створити і запустити
роботизовані технологічні лінії, наша наука і наша економіка зорієнтовані винятково на виживання,



немає ні підготовлених наукових центрів, ні коштів для їх створення. Хоча велика частина наших на-
уковців індивідуально здатні входити в такі колективи і ефективно працювати, а наша освіта в при-
нципі здатна підготувати потрібних спеціалістів. Їй потрібно для цього лише одне — гроші.

Ключове питання: де їх взяти? Відповідь: окрім олігархів, їх може дати наша земля. 
Наведу один історичний приклад. Для того щоб здійснити індустріалізацію СРСР — тобто закупити

американські і західноєвропейські технологічні лінії і запустити їх, Сталіну потрібні були кошти. Після
експропріації буржуазії єдиним соціальним джерелом, де їх тоді можна було взяти, залишалося українське
селянство. Тотальне вилучення продуктів і продаж їх на Захід дало більшовикам кошти для модернізації
виробництва, а згодом можливість перемогти нацистську Німеччину і першими полетіти в космос. На
нелюдських стражданнях і крові мільйонів українців було збудовано могутній промисловий (і військово-
промисловий) комплекси СРСР. Це був початок руху більшовицької імперії до світової влади.

З цього трагічного досвіду можна зробити простий висновок: необхідно рухатись іншим спосо-
бом в тому самому напрямку. Нам потрібно передусім відродити українське село, яке дасть кошти
для модернізації українського виробництва, української економіки загалом — і це стане другим
(внутрішнім) рушієм виведення країни з анабіозу.

Ніякі винятково монетаристські заходи не справлять відчутно позитивного ефекту на деградуючу
економіку. Тому можна погодитись з Л.Бальцеровичем [28], щодо необхідності швидких і комп -
лексних заходів з реформування країни, але за однієї умови: коли він пояснить, де взяти кошти для
структурних реформ. Бо успішність реформ у Польщі була зумовлена не лише «шоковою терапією»
Бальцеровича, але колосальними вливаннями коштів Європейським Союзом. Тобто реформування
Польщі мало не лише внутрішній, але й зовнішній чинники, про які чомусь забувають. 

Ми ж до Європейського Союзу не входимо, і не скоро увійдемо, тому коштів і вигідних квот на
входження в його ринок не отримаємо. І в таких умовах «шокова терапія» буде для нас не лікуваль-
ним засобом, стимулом до виробництва, як у Польщі, а добиванням напівмертвого народу. Ніякі
серйозні інвестиції не прийдуть в напівзруйновану економіку держави. Вони прийдуть лише тоді,
коли економіка почне оживати. Тому, перефразовуючи відомий вислів Єсеніна, слушніше «засу-
кавши штани» не бігти за Бальцеровичем, а думати і діяти у власних інтересах.

Ми вже не раз наголошували на значущості української землі, зокрема, в контексті посилення
планетарних процесів, розвитку глобальних міст у сучасному світі. Гадаю, що в цьому разі доречно
буде повторити один фрагмент: «У глобальних містах відбувається переорієнтація напрямків роз-
витку економіки з другого сектора (індустрія) на третій (високоякісні послуги) і четвертий (високі
технології). Особливістю України є те, що у нас до сих пір не реформовано перший сектор еконо-
міки (аграрний). 

Процес, пройдений західними державами кілька сотень років тому, ми повинні реалізовувати
сьогодні. Причому в особливих умовах. Різні міжнародні організації прогнозують наближення сві-
тової продовольчої кризи. А наші чорноземи, за розрахунками вчених, при відповідній організації
і технологічному оснащенні сільгоспвиробника, можуть прогодувати до 500 млн людей — фактично
всю Європу. Це дарований нам Богом ресурс для майбутнього розвитку, і це може бути вигідніше,
ніж торгувати золотом, нафтою і газом. Це багатство всіх верств населення України і тому розвиток
села має стати загальнонаціональним завданням.

При нормальному функціонуванні сільського господарства з сучасним переробним виробниц-
твом та різноманітними товарними біржами наш бюджет виросте більш ніж у десять разів — а це
пенсії, зарплати працівникам освіти і культури, лікарям, держслужбовцям. Це, власне, ресурс для
структурних реформ і якісного життя в Україні.

Тому кожен громадянин України заклики «перетворити сільськогосподарські землі в товар» пови-
нен сприймати як намір продати всіх нас гуртом у рабство. Це масштабна спекулятивна афера олі-
гархів і їхніх представників в уряді — скупити землю у селян за безцінь і продати її західному капіталу
(до речі, про це писав свого часу Джеймс Мейс). Боротьба за землю для українців рівнозначна апока-
ліптичній битві з Антихристом. Битві, яку ми не маємо права програти. Земля може стати товаром
тільки після повноцінного становлення фермерського та кооперативного господарства (коли біль-
шість українських сільгоспвиробників буде здатна витримувати капіталістичну конкуренцію)» [9].

Таким чином, ми відповіли на запитання, що потрібно передусім зробити і де взяти гроші. Але
перед тим, як дати відповідь на третє питання «хто ці реформи зробить?», варто ще раз наголосити,
що здійснюватись вони мають в інтересах цілої української нації. Власне, кінцевою метою цих реформ
і є становлення самодостатньої української держави і повноцінне відродження української нації. 

Отже, хто це зробить? Нинішній уряд, сформований олігархічними партіями? — Однозначно:
ні! Тоді хто?

Знову звернемо увагу, на світовий досвід. Найбільш вражаючий успіх в економічному розвитку
за останні 35 років продемонстрував Китай. Від держави з голодуючим населенням — до держави,
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що зуміла кинути виклик глобальному центру. Звичайно, у рецепті китайського «дива» багато скла-
дових: і дешева робоча сила, і величезний внутрішній ринок споживання, і специфічна культура
праці тощо. Але хотів би наголосити на одному важливому моменті, який, можливо, не всім сподо-
бається: на організаторському значенні китайської держави. У цьому разі йдеться не про комуніс-
тичну політичну систему, а саме про плануючу і контролюючу функції китайської держави. Тут
важливо додати, що китайський комунізм перейшов етап трансформації від інтернаціоналістського
типу до національного варіанта, — традиційна конфуціанська впорядкованість і відповідальність
зуміла внутрішньо видозмінити китайську комуністичну систему так, що «практична вигода» ви-
тіснила «ідеологізовану утопію», трансформувала її, наповнила новим ринковим змістом. 

Отже, на питання «хто це зробить?» перша частина відповіді буде така: це може зробити націо-
нальна українська держава у співпраці з українською нацією. 

Суть другої частини відповіді полягає у необхідності зміни природи політичної системи, у відсі-
канні від неї олігархів і створенні масової національно-демократичної партії, як інструменту взяття
влади парламентським способом (можливо, використовуючи тиск вулиці) і підтримки реформи.
Тут держава стає основним планувальником та інструментом управління процесом (у поєднанні
з приватною ініціативою, за Кейсом [5]), а масова національно-демократична партія через
демократичні процедури основним управляючим. Це повинна бути класична консервативна (на-
ціонально-демократична) партія, що мотивується національними, а не особистими чи злодюжко-
корпоративними інтересами. Українська держава і деолігархізована партійна система — дві частини
нероздільної цілості: нової політичної системи України. Бо сьогоднішня політична система у своїй
сутнісній основі швидше зручний механізм, створений Кучмою, розвинений Януковичем, і замас-
кований Порошенком для реалізації корпоративних інтересів олігархів, а не для реалізації націо-
нальних інтересів.

Ще раз повторю: «нам — українцям — для національного виживання потрібна масова націо-
нально-демократична партія. Народний Рух України завжди готовий до конструктивних перегово-
рів і дій в цьому напрямку. Наявність такої партії в українській політичній системі вирівняє
диспропорції, що існують сьогодні, і можуть в новій формі постати завтра. Створення такого ши-
рокого політичного об’єднання є завданням номер один для усіх українських патріотів» [11].

3.2. Геополітичні прогнози. 
На завершення цього розділу кілька слів про геополітичні прогнози. Ще на початку ХХ століття,

аналізуючи глобальні процеси, що охопили всю планету, Фрідріх Ратцель зауважив, що через сто
років боротьба за «світову корону» зосередиться у Східно-Китайському морі. У цих змаганнях, на
його думку, візьмуть участь США, Британія, Німеччина, Франція, Японія, Росія і Китай. Через сто
років після висловлення цього прогнозу президент США Клінтон заявив, що «сьогодні глобальна
лінія розвитку» переміщується з напрямку Західна Європа — США до напрямку США —  Китай.
Цими словами президент США фактично підтвердив наукову раціональність геополітичного про-
гнозування, хоч, можливо, він навіть про нього не чув. 

Ведучи мову про центри світового розвитку, необхідно згадати про класичну геополітичну теорію
«Середземних морів». На думку Фрідріха Ратцеля, таких є три: власне «Середземне море», що від-
діляє Європу від Африки; Східно-Китайське море, що знаходиться в центрі розвинених азійських
країн: Китаю, Японії, Південної Кореї, Тайваню; і Карибське море, що знаходиться між Північною
і Південною Америкою. Особливістю Середземних морів є їх розташування в таких географічних
місцях, що згодом стають двигунами цивілізаційного розвитку. Фактами, що підтверджують цю гео-
політичну гіпотезу, є історичне значення Середземного моря в античній історії людства і переби-
рання подібної функції Східно-Китайським морем сьогодні. 

Тут, гадаю, буде доречним ще раз згадати міркування Збіґнєва Бжезінського про дрейф світової
влади із Заходу на Схід. Вона, звичайно, розосереджується, але не перетікає повністю. Виникає
своєрідна дуга: Західна Європа — Китай, Японія, Південна Корея, Індія. «Шовковий шлях» буде
одним із відображень цієї дуги. Ця глобальна дуга проляже через держави, що входять до Чорно-
морського регіону. І за прагматичної реалізації безпекового і економічного проектів розвитку Балто-
Чорноморського регіону, він може стати одним із опорних його каркасів. Наше, українське,
завдання відродити і наповнити подібним змістом «шлях із варягів у греки». Ці дві глобальні кому-
нікаційні мережі умовно десь пересікаються в Чорному морі. А якщо згадати, що Чорне море є про-
довженням Середземного моря, то з геополітичного погляду воно може відродити його функцію
акумуляції процесів розвитку, 

Свого часу, оцінюючи історико-географічне положення України, Степан Рудницький назвав
його Randlage. Це термін, уведений в обіг Фрідріхом Ратцелем [18; 19; 25] для описання феномену
появи великих політичних систем, здавалося б, нізвідки, з окраїнних регіонів планети. Так, наприклад,



виникала надпотужна монгольська (казахська?) державна система, що зуміла нав’язати свою владу
половині тодішнього світу. Її творцям вдалося нав’язати модернізовану до їхніх потреб китайську
військово-політичну систему пасіонарній спільноті, яка внаслідок цього дуже швидко         захопила
більшу частину Євразії.

Інший видатний геополітик ХХ століття Гелфорд Джон Маккіндер у праці «Демократичні ідеали
і реальність» [16; 17] в 20–30-роках ХХ століття використовує альтернативний термін Гартле�нд (He-
artland Theory) — теорія серцевинної землі. На його думку, характер перебігу історичних процесів
свідчить, що існує географічна вісь, навколо якої крутиться вся історія людства. Він стверджував,
що хто «контролює Східну Європу, той управляє Гартлендом. Хто контролює Гартленд, той управляє
Євразією. Хто контролює Євразію, той панує у всьому Світі». Потрібно зауважити, що Маккіндер
в різні періоди свого життя по-різному позначав місце розташування Гартленду. Був такий момент,
що він ототожнив Гартленд з Україною. 

Історія людства свідчить, що у цьому світі ті, хто має тверезий розум і мужнє серце, можуть до-
сягнути всього, чого забажають. Лише необхідно прокинутись від летаргійного сну і почати діяти
як велика нація, що ставить перед собою глобальні завдання і здатна їх реалізовувати. Лише за таких
умов усі ці геополітичні прогнози можуть раптом ожити, стати реальністю. Як говорив один галі-
леянин: «Хто стукає, тому відчиняють!»

НА ЗАВЕРШЕНЯ 
Говорячи про геополітичні, технологічні або соціологічні процеси, ми не повинні ніколи забу-

вати, що в основі їх завжди знаходиться людина, або збірна група людей — нація, клас, раса. І саме
від людини в остаточному рахунку залежить, як все відбуватиметься.

Сьогодні українська людина знаходиться в оптичному прицілі багатьох ворожих до неї сил. Не
знищивши її фізично, — хочуть розкласти морально, дезінтегрувати ідеологічно, деградувати куль-
турно. Тому постійно пам’ятаймо пророчі слова Шевченка: «Та не однаково мені / Як Україну злії
люде / Присплять, лукаві, і в огні / Її, окраденую, збудять…».

Будьмо уважні, і завжди пам’ятаймо, що війні реальній завжди передує війна ідеологічна, про-
пагандистська, війна за «душу» людини. 

Щодо можливих зауважень в ідеологічній невивіреності, еклектизмі викладеного матеріалу — коли
поруч з крайнім лібералом Бжезинським цитується класик європейської геополітики Хаусхофер, або
неомарксист Валлерстайн, — то можна їх спростувати словами творця Сінгапурського дива Лі Куан
Ю, який зумів периферійне, забуте людьми і богом місто Сінгапур перетворити в один із глобальних
світових центрів. У своїх спогадах він говорить, що коли йому потрібно було вирішити якусь актуальну
проблему, то він і його однодумці не звертали уваги на ідеологічне походження інструментів, для них
найважливішим була їхня практична цінність. Погоджуючись з ним, ще раз наголосимо, що поси-
лаючись на різних авторів, ми не поділяли їхній світогляд, а лише запозичували з їхнього арсеналу
окремі позаідеологічні інструменти, що здатні принести користь українській справі. 
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АНОТАЦІЯ
Досліджено суть акцій суспільної непокори, природу їх виникнення і можливе правове регулювання.

Від розуміння природи виникнення акцій непокори, наявності правових методів їх урегулювання багато
в чому залежать напрями розвитку державності. Тому акції суспільної непокори повинні бути визнані
державами й урядами як легітимний рух. Тим паче, що у випадках, коли моральні основи протесту
мають широку підтримку в суспільстві, акції непокори, наражаючись на юридичні заборони і обмеження,
можуть вилитися в стихійний, безконтрольний, некерований процес грубого насильства й кровопро-
лиття. Нині юридичного і соціального значення цих проблем ми, можливо, ще не усвідомлюємо. По-
перше, немає чіткого розуміння: участь в акціях громадянської (суспільної) непокори — це свобода участі
чи право участі. По-друге, немає відповіді на питання, в яких межах закон і правопорядок повинні при-
ймати морально обґрунтований протест і ненасильницькі дії, не застосовуючи у відповідь силових дій.
Зрозуміло, що ці межі для закону, прийнятого владою, і гострота акцій протестуючих ніколи не спів-
падуть. Тобто утворюється своєрідний люфт — спірна зона — розуміння меж дозволеності дій протес-
туючих і застосовання у відповідь силових дій владою.

Ключові слова: акцій суспільної непокори, публічний протест, суспільна непокора, масовий рух,
суспільно-правові норми,
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SUMMARY
The article is devoted research of essence of actions of public disobedience, nature of their origin and possible legal

determination. From understanding of nature of origin of actions of disobedience, the presences of legal methods of
their decision in a great deal depend directions of development the state system. The idea of public disobedience is not
new, it was first formulated within the framework of early theology doctrines of absolute law (Augustine Blajennyi,
Thomas Akvinskiy and other) as the natural religious and moral state of man not to accept tyranny, unfair laws, po-
litical pressure, and violence. Public protest is aimed against the actions of the state that expressed in the concrete
actions of government, state decisions and laws; It is the article of the directed protest and disobedience. That is why
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position of the state, which denies any forms of public disobedience, can not be accepted democratic society. It tempts
power and bureaucracy to prohibitions, but not dialog with society, that causes dissatisfaction of society. Protest contains
requirements to change the state of affairs in accordance with public opinion. 

Opinion prevails in the scientific world, that the actions of public disobedience must be acknowledged the states
and governments as legal motion. Especially as in the cases when moral bases of protest cause wide support in so-
ciety, public disobedience, coming across legal prohibitions and limitations, can be outpoured in the elemental,
uncontrolled process of rough violence and bloodshed. However dangerous destructive protest and revolutions is
for democracy that is why today the legal forms of not strong public disobedience can become the best instruments
of social changes. 

Presently we, possibly, do not yet realize the legal and social value of these problems. There is not the clear
understanding participating in the actions of civil (public) disobedience, it is freedom or right for participation.
There is not an answer for a question, where border of disobedience, when the state can accept force. Clear, that
these limits will never coincide for a law and protestants. There is a gap — a debatable area is understandings of
limits of settled of actions of protesting and action of power. 

As one of exits from the situation of hopeless position, in particular in Europe, can be addition in Charter of
European Union on human rights, to define this limit, line after which the criminal proceeding follows both for
public agents and oppositions (Protestants). 

Key words: actions of public disobedience, public protest, public disobedience, mass motion, publicly
legal norms.

У наш час як у західних суспільствах, так і в Україні набирають силу протестні рухи, через які сус-
пільство відкрито виражає соціальну незадоволеність політикою державної влади, антигромадськими
рішеннями, які ухвалюються парламентами й урядами. За своїми типологічними ознаками конфлікти
між громадськістю і владою, виразом яких є акти суспільної непокори, належать до тих, які породжу-
ються великими суперечностями між мораллю і правом. Такі акти найчастіше виявляються в різно-
манітних формах протесту, який виникає в результаті розбіжності моральних і правових позицій
у суспільстві. Окремі з них пов’язані зі встановленням меж суспільної непокори, тобто організованого
опору діям влади, хай законним з формальної точки зору, але фактично аморальним, несправедливим,
які приносять в жертву інтереси всього суспільства в догоду як окремих осіб, так і конкретних груп. 

Деякі учені ратують за те, що акції суспільної непокори не повинні мати насильницький харак-
тер. З цим можна погодитися, але вони не можуть бути зовсім вільні від використання всякої сили,
примусу, від спричинення кому б то не було шкоди і збитку. Принцип ненасильства, пройнятий ма-
совим рухом, не може бути довго стерильним. Мета руху навряд чи може бути досягнута без деякої
демонстрації духовно-моральної сили і психологічного тиску, своєрідної форми силового тиску на
тих, хто цим цілям опирається. За своїм визначенням ненасильницька дія не тотожна дії нешкід-
ливій. Вона може багатьом нашкодити, створити незручності, нанести матеріальні та престижні
збитки або створювати проблеми для уряду. Після цього представники влади, можливо, відмітять
те, на що раніше не звертали уваги, задумаються над тим, про що раніше не думали, тобто почнуть
якимсь чином реагувати на протест.

Сама ідея суспільної непокори не нова, вона була вперше сформульована в ранніх теологічних
доктринах природного права (Августин Блаженний, Хома Аквінський та ін.) як природний релі-
гійний і моральний стан людини не сприймати тиранічні форми правління, відкидати несправед-
ливі закони, всяке політичне придушення, насильство. Секуляризація такої ідеї в пізніші часи
привела до посилення її радикальних моментів, появи теорій про право людей на революцію, ски-
дання деспотичної і несправедливої державної влади. Цим правом, як відомо, багато країн, у тому
числі і Україна, скористалися. 

Але право на революцію можливе лише в суспільно-правових нормах, ніяке законодавство його
визнавати не може, тоді як право на суспільну непокору в умовах толерантного суспільства в при-
нципі допустиме як екстраординарна форма протесту проти законів і політики власті, які виклика-
ють гостру незадоволеність і моральну критику з боку значної частини суспільства. Аргументи на
підтримку терпимого ставлення влади до актів суспільної непокори, по суті, ті ж, що й доводи на
користь існування політичної опозиції. В основі суспільної непокори, як її розуміють сьогодні, ле-
жить думка про моральну можливість, допустимість і обов’язок людини опиратися узаконеному
злу, застосовуючи певні засоби. Чи входить до їх числа насильство і беззаконня — це неоднозначне
питання і є каменем спотикання сучасної суспільної думки.

У принципі, політичний протест проти дій і актів влади може виявлятися в законній формі, що
в більшості випадків і відбуваються. Але коли мова йде про протестний рух, варто поставити пи-
тання: кому або чому люди вирішують не підкорятися, зміни чи відміни чого вони добиваються?
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Зрозуміло, що суспільний протест націлений проти політики держави, вираженої в конкретних
актах уряду, державних рішеннях і законах; вони і є безпосереднім предметом направленого про-
тесту і непокори. Тому акції суспільної непокори по суті своїй не можуть не бути протизаконними,
вони повинні вийти за рамки закону, висуваючи вимогу скасувати такий закон. Якщо це так, то
юридична логіка вимагає безумовної заборони таких акцій унаслідок їх принципової несумісності
з чинним законодавством. Таким за логікою повинно бути юридичне рішення, проте викликають
серйозні заперечення моральні, релігійні й політичні аргументи. Двадцяте століття на прикладі Індії
й інших країн, а також сьогодення, зокрема, на прикладі України показують, що рухи суспільної
непокори можуть бути корисними як для суспільства, так і самого права [1]. 

Багато теоретиків наводять також приклади успіхів руху за громадянські права в США, коли доби-
лися відміни законів про расову сегрегацію і ухвалення в 1957 році «Закону про цивільні права», що
привело, у свою чергу, до реформування американського законодавства у сфері прав людини. Проте
не можна забувати, що протягом не одного десятка років цей рух був не в ладах з правосуддям і правом,
але спирався на релігійні і моральні уявлення, зокрема на відому концепцію морального обов’язку
суспільної непокори, обов’язку не підкорятися несправедливому праву. Лідер руху Мартін Лютер Кінг
стверджував, що люди мають моральний обов’язок підкорятися справедливому закону і моральний
обов’язок не підкорятися несправедливому закону. Справедливий закон, на його думку, це кодекс,
який узгоджується з моральним законом або законом Бога. Всякий закон, який принижує людину, —
несправедливий [2]. Тобто рух за цивільні права в Америці дав новий імпульс розвитку теоретичних
обґрунтувань суспільної непокори в контексті вчення про справедливість і моральний обов’язок.

Безліч учених, як юристів, так і політологів, вважають, що позиція держави, яка заперечує будь-які
форми суспільної непокори, не може бути прийнята демократичним суспільством, оскільки вона вільно
або мимоволі ставить владу та бюрократію перед спокусою віддати перевагу заборонам і санкціям, а не
діалогу з суспільством, яке виражає незадоволеність політикою і законами держави. Коли протест у за-
конній формі не досягає своєї мети, постійно ігнорується, люди мають право шукати інші способи зму-
сити владу себе вислухати, привернути увагу до проблем, які чиновники не хочуть враховувати. 

Акціями суспільної непокори суспільні групи, удаючись до явно незаконних дій — перекриваючи
залізничні колії і автотраси, блокуючи штаб-квартири і офіси і тому подібне, по суті, намагаються
винести ці проблеми на широке громадське обговорення. На відміну від простої незадоволеності,
протест містить у собі вимоги змінити стан речей відповідно до громадської думки. Тому протест
одночасно виступає і як звернення учасників акції непокори до суспільства, до всіх, хто ще не зро-
зумів, не оцінив важливість проблем, що піднімаються. Дії людей, які вдаються до актів суспільної
непокори, витікають з морального конфлікту між ними і законом, а загалом, як уже сказано, вони
свідчать про наявність серйозних і довгострокових суперечностей між мораллю та правом.

Конфлікт, про який іде мова, повинен мати не особовий, а соціально груповий характер. Далеко
не кожна група й не будь-які збори людей, які випадково об’єдналися для досягнення якоїсь мети,
можуть сформувати рух суспільної непокори або брати участь у нім. Іноді вважають, що суспільна
непокора виникає, коли зобов’язання, прийняті в малій групі, входять у конфлікт із зобов’язан-
нями, прийнятими в більшій групі або державі загалом [3]. Проте основу протесту можуть скласти
група або групи, в яких є своя власна система цінностей, ідеологія, включаючи політичні та моральні
уявлення, що відображають специфіку положення і перспективи розвитку цих груп. Зокрема Еріх
Фромм, досліджуючи психологічні основи феномену суспільної непокори, відзначав виключно ви-
соку духовно-творчу силу непокори як виходу людини за межі авторитарного правила і традиції
в процесі пошуку нових життєвих шляхів, форм суспільного устрою [4].

Щоб визнавати права такого руху, сприяти або протистояти йому, громадськість повинна усві-
домлювати, що рух має дуже серйозні причини незгоди із законом і державою, а в основі всього
лежить глибокий ціннісний, ідеологічний конфлікт. Зрештою суспільство, суспільна думка вирі-
шують, чи виправдана непокора, чи законна воно, на чиїй стороні справедливість — держави з її
законом або руху з його вимогою скасувати або змінити закон. Разом із цим необхідність проводити
розмежування між акціями суспільної непокори й організованими насильницькими діями проти
закону ставить складні проблеми перед громадськістю і перед самим рухом, який не повинен давати
підстав для ідентифікації його з організованим насильством, що не має моральної основи. 

За формою суспільна непокора являє собою публічний протест проти політики правлячих кіл,
державних неправомірних рішень, а сьогодні ще і проти влади олігархічних кланів, великих корпо-
рацій і фінансово-промислових груп. 

Нині, при всьому обережному ставленні учених-юристів до проблеми суспільної непокори пе-
реважає думка, відповідно до якої вона повинна бути визнана державами й урядами як легітимний
рух. Тим паче, що у випадках, коли моральні основи протесту викликають широку підтримку в сус-
пільстві, а сам протест, наражаючись на юридичні заборони й обмеження, може вилитися в стихійний



процес, безконтрольний і ніким не керований. Суспільна непокора може стати останнім попере -
дженням політичній і економічній еліті чи владі, коли їхня антигромадська, антинародна, «непо-
пулярна» політика і популістські закони ставлять маси людей на грань катастрофи й відчаю,
загальмувати фатальні події й уникнути соціальних потрясінь, грубого насильства та кровопролиття,
запобігти революціям, які для держави занадто дорого обходяться. 

На жаль, донині юридичного і соціального значення цих проблем ми, можливо, ще не усвідом-
люємо. По-перше, немає чіткого розуміння: участь в акціях громадської (суспільної) непокори — це
свобода участі чи право участі. По-друге, немає відповіді на питання, у яких межах закон і правопо-
рядок повинні приймати морально обґрунтований протест і ненасильницькі дії, не застосовуючи
у відповідь силових дій. Зрозуміло, що, з одного боку, ці межі для закону, прийнятого владою, і гос-
трота акцій протестуючих — з другого, ніколи не співпадуть. Тобто утворюється своєрідний люфт —
спірна зона — розуміння меж дозволеності дій протестуючих і застосування силових дій владою. 

Згідно з логікою, коли закон входить у конфлікт із моральними уявленнями суспільства або якоїсь
його частини, проблему можна вирішити шляхом компромісу держави й громадянського суспільства,
яким репресії, придушення, насильство з того чи іншого боку можуть лише нашкодити. В усякому разі
держава і закон повинні поступитися справедливій моральній вимозі, якщо за цим стоять маси людей,
які свідомо наполягають на її виконанні; адже держава і державні діячі, за змістом демократії, служать
народу, а не навпаки. Зрештою, ми повинні розуміти, що існує не лише закон із його категоричними
вимогами, але й мораль демократичного суспільства, обов’язкова для влади теж, якщо вона прагне
бути чесною, справедливою, толерантною. На жаль, часто компромісу досягти неможливо.

Отже, здатність людини сказати «ні» несправедливості і його явно виражена готовність відпові-
дати за це і, якщо треба, постраждати — завжди були рушійною силою, яка досягала вибухового
ефекту під час бунтів і революцій. Проте бунти і революції деструктивні й насильницькі за своїм
характером, тому кращими інструментами соціальних змін можуть стати правові форми ненасиль-
ницької суспільної непокори. Як би там не було, але для держави є дуже важливим включення поряд
з правовими і моральних регуляторів у механізми суспільного розвитку, що дасть можливість сві-
домого, цивілізованого розвитку суспільства.

Висновки. Підсумовуючи сказане, можемо зробити висновок, що акції суспільної непокори вини-
кають по лінії протистояння полярних політичних сил та інших суспільних груп, які сповідують не-
сумісні суспільно-політичні проекти для досягнення своїх інтересів у певних сферах суспільного
життя. Для запобігання негативних наслідків і виходу з акцій суспільної непокори без насильниць-
ких дій вкрай важливо визначити принаймні основні рушійні сили і з’ясувати глибинні причини
непокори, розуміти обставини, що їх спричиняють, та законодавчо визначити допустимі межі, за
якими починається кримінальна відповідальність. Одним із механізмів урегулювання ситуації
в процесі акцій непокори могло б бути ухвалення Європарламентом доповнення в Хартію Євро-
пейського Союзу з прав людини, яким визначити цю межу, за якою слідує кримінальне пересліду-
вання як представників влади, так і опозиції (протестуючих). 
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АНОТАЦІЯ 
Проаналізовано процес розвитку інституту місцевого самоврядування в умовах трансформації по-

літичної системи. Цей інститут було розглянуто як структурний компонент демократичного тран-
зиту. До уваги було взято досвід Польщі як приклад успішного утвердження демократичних принципів
на місцевому рівні. Також було досліджено українські реалії розвитку місцевого самоврядування. Спи-
раючись на вітчизняну та зарубіжну практику систематизовано шляхи вдосконалення системи місце-
вого самоврядування в Україні. В результаті було зроблено вичерпні висновки.

Ключові слова:місцеве самоврядування, місцеві громади, політична система, демократизація, де-
мократичні інститути.

DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 
AS ELEMENT OF DEMOCRATIZATION: 

POLAND’S EXPERIENCE AND PERSPECTIVES OF UKRAINE

Postovoytenko, Artem,
The Kyiv National University of Trade and Economics (Kyiv, Ukraine),
PhD student,
Artem.Postovoitenko@i.ua

SUMMARY 
The process of development of the institute of local self-government in the conditions of the transformation of

the political system are analyzed. This institute was considered as a structural component of democratic transit.The
study ofthe experience of Poland as an example of the successful establishment of democratic principles at the
local levelwere accentuated. Also, Ukrainian realities of local self-government development were explored. Based
on domestic and foreign practice, ways of improving the system of local self-government in Ukraine are system-
atized.In accordance with performed aim and tasks exhaustive conclusions were drawn.

Key words: local self-government, local communities, political system, democratization, democratic in-
stitutions.

Постановка проблеми. Становлення та розвиток демократичних інститутів на локальному рівні
є обов’язковою умовою (і разом з тим необхідним інструментом) демократичного транзиту. Досвід
країн, які добилися успішного впровадження політико-правових та організаційно-управлінських
механізмів у сфері місцевого самоврядування, переконливо свідчить про те, що загальнодержавний
процес утвердження ліберально-демократичних цінностей не можливий без відповідних реформ
на місцевому рівні. 

В умовах трансформації базових елементів державного механізму та євроінтеграційного вектора
розвитку України питання розвитку місцевої демократії набувають особливого значення. Важливим
у цьому контексті виступає не тільки комплексний аналіз вітчизняних реалій, але й вивчення та
систематизація успішних практик із зарубіжного досвіду (особливо країн Центральної Європи). Ці
фактори актуалізують наукові пошуки з цієї проблематики. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що дослідження розвитку місцевого са-
моврядування як невід’ємного елементу демократизаційних процесів присвячено ряд наукових пуб-
лікацій та досліджень як вітчизняних (М. Лендьел, В. Попко, М. Ковалів, В. Іваха, В. Кампо,
В. Головченко, П. Гураль, І. Бутко) так і зарубіжних (Т. Вюртенбергер, К. Стоун, Д. Стокер, Д. Бернс,
А. Новоселов, С. Князев) науковців. Їхні наукові напрацювання стали теоретичною основою до-
слідження, представленого в цій статті. 

Метою дослідження є визначення перспективних напрямків розвитку місцевого самоврядування
як невід’ємного елементу демократичного транзиту. Відповідно до мети постають такі завдання:

•аналіз досвіду Польщі у становленні демократичних інститутів на локальному рівні; 
•вивчення вітчизняної специфіки розвитку місцевого самоврядування в сучасних умовах;
•визначення основних шляхів удосконалення системи місцевого самоврядування в Україні

в контексті євроінтеграційних та демократизаційних процесів.
Виклад основного матеріалу. Сучасні тенденції розвитку політичної системи України засвідчують

визначальний характер демократичного транзиту у процесі державотворення. Стале функціону-
вання системи місцевого самоврядування у цьому контексті виступає складовим сегментом ефек-
тивної роботи державного механізму загалом. На тлі численних проблем та викликів, які постали
перед українською державою, демократичні процеси на локальному рівні набувають статусу одного
із стратегічних орієнтирів.

Як історична ретроспектива, так і модерні реалії політичного розвитку свідчать про те, що під-
вищення ефективності публічного управління на місцях є одним із базових чинників демократиза-
ційних процесів. Фактично основні тенденції загальнодержавного рівня функціонування політичної
системи дістають свій прояв і на локальному рівні. А отже, управлінські та інституційно-організа-
ційні аспекти місцевого самоврядування є відображенням загального стану політичної системи.

В ході значних державно-управлінських та політико-правових змін в Україні, які мали місце після
Революції гідності, утвердження ліберально-демократичних принципів публічного управління на
місцевому рівні вийшло на якісно новий рівень. Багато в чому простежується схожість вітчизняних
реалій із міжнародною практикою. Разом з тим варто зауважити, що досвід України має і унікальні
риси, оскільки на процес реформування місцевого самоврядування здійснюють вплив не тільки
внутрішньополітичні фактори, а й загострення воєнно-політичного протистояння із Російською
Федерацією.

Як зазначають С. Серьогін та Н. Гончарук, головне призначення місцевого самоврядування —
створення та підтримка сприятливого життєвого середовища, потрібного для всебічного розвитку
людини, надання мешканцям територіальних громад якісних і доступних адміністративних та со-
ціальних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади [4].

Специфіка цієї проблематики полягає у двох моментах: по-перше, вивченні характерних рис роз-
витку місцевої демократії в країнах Центральної Європи; по-друге, їх зіставленні з українськими
реаліями демократичних процесів на місцевому рівні. При цьому важливо розуміти відмінності
вітчизняної практики від зарубіжного досвіду, яка полягає у тому, що, незважаючи на наявність нор-
мативно-правової бази та демократичних інститутів, рівень розвитку системи місцевого самовря-
дування в Україні все ще недостатній.

Тут важливо чітко розмежовувати місцеве управління (як один із напрямків державного мене -
джменту) та місцеве самоврядування (як можливість та право громади вирішувати частину місцевих
питань самостійно). Друга категорія фактично являє собою основу автономності місцевих громад
і є структурним елементом інституту громадянського суспільства і разом з тим характерним атри-
бутом демократичного режиму.

Задля досягнення визначених дослідницьких цілей доречно проаналізувати зарубіжний досвід
становлення та розвитку демократії на місцевому рівні. В розрізі цієї тематики наукові пошуки бу-
дуть орієнтовані на вивчення практики Польщі. Такий вибір зумовлений такими факторами: 

•спільне історичне минуле;
•схожі принципи функціонування державного механізму;
•географічна близькість;
•ефективність «польського варіанта» місцевої демократії.
В рамках загального аналізу зарубіжного досвіду доречно відзначити, що після оксамитових ре-

волюцій 1989–1990-х рр. у Польщі (як і у всіх інших центральноєвропейських державах) відбувся
процес законодавчого та інституційного забезпечення становлення демократичного політичного
режиму. При цьому польський досвід є особливо показовим у цьому контексті, оскільки в цій країні
упродовж трьох років (1989–1992 рр.) було проведено п’ять великих конституційних реформ,
а також остаточно утверджено демократичні принципи функціонування системи органів держав-
ної влади [3].
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Закріплення нових норм та правил, що регулюють діяльність місцевого самоврядування, стало
можливим після ухвалення закону «Про територіальне самоуправління» (8 березня 1990 р.). На його
підставі було внесено зміни і до Конституції Республіки Польща: VI розділ, що мав назву «місцеві
органи влади та державна адміністрація», замінено на «місцеве самоврядування», а ст. 43 і 47 об-
ґрунтували підстави його діяльності. Проведенням місцевих виборів у травні 1990 р. й скасуванням
воєводських комітетів було остаточно ліквідовано централізоване державне управління і започат-
ковано розвиток органів влади на місцях [1, c. 257].

Першочерговості реформи місцевого самоврядування на початковому етапі демократизації по-
льської держави надавав той факт, що її директивний (комуністичний) варіант розумівся як органічна
складова авторитарного режиму. Тому основним напрямом реформування стала трансформація клю-
чових організаційних принципів, а саме — адаптація їх до демократичних стандартів: адміністратив-
ний централізм замінювався принципом децентралізації управління; формальні вибори —
принципом плюралізму; принцип чіткої субординації — принципом координації [1, c. 256].

Як зазначає у своїй монографії «Місцева демократія у країнах Центральної і Східної Європи»
М. Лендьел «Польща стала піонером у запровадженні самоврядування демократичних засад у функціо-
нуванні місцевого рівня публічної влади серед країн Центрально-Східної Європи» [2, c. 211]. Цьому
сприяли такі фактори, як діяльність опозиційних сил (насамперед польського об’єднання «Солі-
дарність»), підготовленість децентралізаційної реформи у науковому середовищі та готовність по-
льської контреліти до її швидкого впровадження [2, c. 211].

Основною характеристикою місцевого самоврядування стало створення системи локального уп-
равління, основною якої стає окрема від державної влади одиниця — «гміна». Її жителям надано
можливість утворювати територіальну спільноту на підставі фактору проживання на певній тери-
торії. Вищою управлінською установою гміни стала рада, що формується за допомогою місцевих
виборів. Цим кроком було скасовано принцип політичної монополії однієї партії, оскільки вільні
місцеві вибори унеможливили призначення кандидатів партійною верхівкою [1, c. 257]. 

Багато в чому успіх демократичних реформ у Польщі став можливим завдяки готовності по-
льського суспільства перейти до якісно нових форм та інструментів публічного управління. Разом
з тим доречно констатувати, що подібна тенденція була характерна для усіх країн Центрально-Схід-
ної Європи у період краху соціалістичних режимів.

Безумовним є той факт, що українські реалії розвитку місцевого самоврядування суттєво відріз-
няються від практики Польщі. Це обумовлено багатьма факторами, зокрема тією обставиною, що
польський досвід державотворення набагато багатший ніж український (це пов’язано з тим, що Ук-
раїна, на відміну від Польщі, довгий час не мала державності). Крім того, важливим фактором тут
виступає вплив східного автократичного підходу до організації публічного управління, який харак-
терний, зокрема, для сучасної Росії. Тоді як на польську державу більший вплив мала західна лібе-
рально-демократична парадигма. 

Якщо ж комплексно аналізувати це питання, можна визначити основні перешкоди на шляху
ефективного функціонування інституту місцевої демократії в Україні:

•тривалий та повільний процес становлення основних демократичних інститутів, відсутність
значного прогресу у цій сфері;

•відсутність ефективного механізму циркуляції еліт — управлінські посади в органах державної
влади та місцевих представницьких структурах займають одні й ті ж кадри;

•недосконалість та недієвість нормативно-правової бази;
•пасивність більшої частини суспільства, високий рівень абсентеїзму.
Об’єктивним виходом у цьому випадку є систематизація перспективних кроків вдосконалення

системи місцевого самоврядування при врахуванні вітчизняної специфіки та використанні пере-
дового досвіду Польщі. До них слід відносити таке:

Вдосконалення нормативно-правової бази, вдосконалення правового регулювання відносин між
органами виконавчої влади на місцях та органами місцевого самоврядування, ліквідація «білих
плям» в законодавстві, залучення представників громадянського суспільства (активістів, представ-
ників неурядових аналітичних центрів, науковців, експертів) до аналізу та модернізації законодав-
ства у сфері місцевого самоврядування [5]. 

Остаточна імплементація положень Європейської хартії місцевого самоврядування. Незважаючи
на те, що Хартія вже ратифікована Верховною Радою (15 липня 1997 р. — ратифікована, 1 січня
1998 р. — набуває чинності), її впровадження в політико-управлінську практику є незавершеним.

Подолання пасивності та скептицизму суспільства. Важливим у цьому контексті є утвердження
принципів активістського типу політичної культури серед місцевих громад та подолання абсентеїзму.

Організаційно-управлінські зміни. Оптимізація системи менеджменту на місцевому рівні відповідно
до цілей та напрямів децентралізації, впровадження в практику інноваційних моделей управління.



Висновки. Таким чином, удосконалення системи місцевого самоврядування є обов’язковою умо-
вою демократизації як складного та багатогранного процесу оновлення державного механізму.
Особливе значення цей процес має в умовах трансформації політичної системи та формування
нових засад публічного управління. Підтвердженням цьому слугує досвід Польщі, яка змогла по-
будувати ефективно діючу систему місцевої демократії. Українські реалії функціонування демокра-
тичних інститутів на місцевому рівні не є настільки успішними і характеризуються наявністю
численних проблем та недоліків. Тому важливою є систематизація перспективних напрямків вдос-
коналення системи місцевого самоврядування в контексті демократичних перетворень. 
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АНОТАЦІЯ
Місцеве самоврядування у сучасному глобалізованому світі є фундаментом тих демократичних про-

цесів, які відбуваються всередині держав. В Україні наразі ще не завершений перехід від радянських пуб-
лічно-правових відносин до європейської моделі публічного управління. Аналіз наукової літератури
переконливо свідчить, що самоврядній владі об’єктивно притаманні риси публічної влади. При цьому,
публічний прояв самоврядної влади характеризується рівнем спроможності органів влади на місцях ефек-
тивно вирішувати поставлені перед ними оперативні завдання та задовольняти нормативно визначені
стратегічні цілі, що випливають з їх природи.

Досліджено проблематику розбудови системи самоврядної публічної влади в Україні відповідно до іс-
торичних коренів українського суспільства та сучасних глобалізаційних тенденцій і процесів. Особливу
увагу зосереджено на принципах європейської моделі організації територіального управління та гене-
тичним передумовам децентралізації для нашої держави в контексті публічного прояву самоврядності.
Розробка дієвої інституційної бази самоврядної влади дозволить на сучасному етапі державотворення
трансформувати органи місцевого самоврядування в дієві структури місцевої демократії участі.

Ключові слова: глобалізація, місцеве самоврядування, публічне управління, самоврядна влада,
територіальна громада.
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SUMMARY
Local government in the modern globalized world is the foundation of the democratic processes, which have

been taking place within states. In Ukraine has not yet completed the transition from the Soviet public and private
relationship towards the European model of public administration. The analysis of scientific literature clearly in-
dicates that the self-governing authority has the features of public authority. Thus, the public manifestation of
self-governing authorities characterized the level of ability of local authorities to effectively solve operational tasks.

The article deals with the problems of building a self-governing system of public power in Ukraine according
to the historical roots of modern Ukrainian society and globalization trends and processes. Special attention the
author focuses on the principles of the European model of territorial administration and genetic preconditions of
decentralization in our country in the context of public manifestation of self-governing. Development of an effective
institutional framework for self-governing bodies at the current stage of state building will transform local govern-
ments into effective structure of local participatory democracy.

Key words: globalization, decentralization, local democracy, local government, public administration,
self-government authority, local community, the phenomenon of public authority.
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Постановка проблеми. В певному сенсі, Україна сьогодні знаходиться на роздоріжжі — яким шля-
хом швидше провести глобалізаційні, трансформаційні демократичні перетворення. У світовій науці
існує ціла низка теорій демократії, які, на жаль, маловідомі на вітчизняному просторі. Між тим об-
рання тієї чи іншої демократичної парадигми або теорії має суттєвий вплив не тільки на роль   місцевої
влади, органів державного управління у демократичних процесах, а й на характер інформаційно-ко-
мунікаційної взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості. Ми
маємо обрати одну з моделей реалізації народовладдя, найбільш притаманну нашому менталітетові,
або ж винайти свою особисту. В будь-якому разі «правила політичної гри» в країні мають бути приведені
відповідно до обраної моделі. В іншому разі, ми й надалі будемо свідками протистояння вищих еше-
лонів влади та перманентної політичної кризи, як це відбувається протягом останніх років. 

У геостратегічному глобалізаційному вимірі сучасні події в Україні, на думку професора О. Радченка,
вже мають й матимуть надалі «значний вплив не тільки на подальшу долю самих українців, але й на по-
дальшу долю всієї Європи, можливо, навіть всього світу. І власний вибір у нашої України, у нашої  влади
разом з громадянським суспільством очевидний — або насправді довести своє право і свою здатність до
дійсно демократичного самоврядування, свою спроможність стати частиною «світу порядку», або на-
завжди скотитися у «світ хаосу» і чи варта буде така державність славетної Революції гідності?» [8, с. 140].

Дослідження феномену публічної влади в хрестоматійному сенсі використовуються для будь-якої
моделі демократії як загальнолюдської цінності державного ладу та форми владарювання. Безсум-
нівно, аморфність механізму формування глобального громадянського суспільства за допомогою
публічної влади є на сьогодні найуразливішим місцем нашої молодої країни, яка прагне водночас
набути риси демократичності й соціальності та зміцнити свої позиції на міжнародній арені. Від ре-
зультативності таких дій залежатимуть процеси творення та відтворення не тільки особистості пере-
січного громадянина як учасника громадянського суспільства та інституту державності, але й сталість
соціального організму країни. Це актуалізує проблематику дослідження публічних проявів самовряд-
ної влади України в контексті глобалізаційних процесів, що й становить мету цієї публікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки в Україні не бракує наукових досліджень,
присвячених питанням організації системи просторового управління, територіальних громад та са-
моврядної влади. Зокрема, вагомими є дослідження таких науковців, як: О. Бобровська, Ю. Геогрі-
євський, В. Заблоцький, Ю. Коваль, В. Куйбіда, О. Кучабський, М. Лесечко, О. Маруховський,
О. Мостовенко, О. Немчинов, О. Радченко, С. Саханенко, М. Шуп’яна, В. Яцуба та ін. Поряд з цим
ще недостатньо розкрито сутність та характеристики генетично притаманних нашому суспільству
публічних проявів самоврядної влади України.

Виклад основного матеріалу. Місцеве самоврядування є правом територіальних громад на самоор-
ганізацію — базовою основою демократичних держав глобалізаційної епохи. Глобальне громадянське,
інформаційне суспільство є суспільством, в якому інформація, знання й ІКТ (Інформац� ійно-
комун� ікаційні технол� огії) перетворюються на основну продуктивну силу та джерело епохальних зру-
шень в усіх сферах суспільного життя, зокрема і політичній, що виявляється у метаморфозах самої
політичної, місцевої влади, в трансформації політичних режимів («е-демократія»), владних інститутів
(«е-уряд» та «е-самоврядування»), партійних («е-партія») і виборчих систем («е-вибори» і «е-рефе-
рендум»), у прискоренні переходу від представницької демократії до демократії участі, у зміцненні
правової держави і громадянського суспільства, в посиленні інших демократичних перетворень на
користь людини, суспільства і людства в цілому [4, с. 9].

Проте, на думку багатьох дослідників, сучасна Україна в практично-політичній площині все ще
ніяк не «виповзе» з до-глобалізаційної епохи, продовжуючи публічне управління в координатах ще
«совкових» публічно-владних відносин. Саме тому, на думку Ю. Георгієвського, реформи останніх
років в Україні не були розроблені у системному розумінні динаміки розвитку суспільних процесів
і держави. Реформи передбачали рухому «міру» державного регулювання при відсутності концепту-
альної обґрунтованості. Ці помилки виявляються в процесі розвитку держави, коли накопичуються
зміни і потрібно змінювати організаційні структури і компетенцію державних інститутів [2, c. 109].

На сьогодні європейська модель організації територіального управління відзначається прозо-
рістю, відкритістю, дієвістю, гнучкістю, націленістю на забезпечення інтересів громадян. Завдяки
цьому більшість європейських держав відзначається високим рівнем життя населення, забезпечення
їх прав та свобод і можливістю вільно реалізовувати власні інтереси та потреби. Україна у цьому від-
ношенні суттєво поступається своїм європейським сусідам, проте намагається активно впроваджу-
вати в управлінській практиці європейські стандарти врядування, зокрема у питанні утвердження
інституту місцевого самоврядування. Як зазначає О. Немчінов, досвід європейських демократичних
країн підтверджує, що за умови розвинутого місцевого самоврядування, державна влада дійсно стає
підконтрольною громадянам, залучення яких до місцевих справ забезпечує перерозподіл повнова-
жень влади від центру до територіальних громад. Вважається, що місцеве самоврядування є неза-
мінним елементом громадянського суспільства і сприяє розвитку реальної демократії [6, с. 168].

Політичні інститути і процеси
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Польські науковці Д. Маджі і А. Галінські під публічною владою розуміють «асиметричний кон-
троль над цінними ресурсами в суспільних відносинах» [11,  c. 361]. Виходячи з цього визначення,
польський науковець Богдан Войчішке дає таку характеристику владі. По-перше, сутністю влади
є контроль над ресурсами, не зазначаючи при цьому жодного їх виду. По-друге, зазначена дефініція
передбачає, що влада за своєю суттю є асиметричною, адже якби всі мали однаковий контроль над
ресурсами, то ніхто не мав би влади над іншими людьми. По-третє, влада існує тільки в суспільних
відносинах, оскільки, щоб про неї говорити, необхідно мати справу з щонайменше двома особами,
між якими відбувається взаємодія [12, c. 51–52]. Все це свідчить, що для політологічної науки влада
виступає центральним ядром досліджень.

Переходячи від влади до громадянського суспільства, слід зазначити, що розвиток останнього
отримав суттєвий імпульс після закінчення «холодної війни», відображуючись у посиленні глоба-
лізаційних впливів та в стрімкому динамічному розширенні інформаційного впливу за допомогою
комп’ютерної мережі Інтернет, а також сучасних інформаційно-комунікаційних засобів. 

В Україні ж значні політичні та соціальні зміни, що відбуваються останнім часом у напрямку по-
дальшої демократизації суспільних відносин, актуалізують всебічне дослідження процесів станов-
лення та розвитку громадянського суспільства і глобального громадянського суспільства. За таких
обставин Україна перетворилась на особливий ланцюжок у системі формування новітніх умов, які
розвиваються під впливом громадянського суспільства.

Принагідно зауважимо, що це стимулювало наукові дослідження та висновок того, що самовряд-
ній владі об’єктивно притаманні риси публічної влади, які свого часу були сформульовані автором
в одній із своїх публікацій. 

До них пропонується віднести:
—  налаштованість на виконання громадсько-значущих завдань і функцій; 
— легітимну форму утворення представницьких інститутів влади та виконавчих структур;
—  незалежне від держави інституційне забезпечення, яке регулюється системою законодавчих

актів, визначених державою;
— виокремлення особливого виконавчого апарату, що здійснює управлінську діяльність на від-

повідній території;
— універсальне підпорядкування вирішення всіх справ розвитку територіальної громади відпо-

відним представницьким органом влади та підпорядкування їм управлінських виконавчих структур;
—  законодавчого визначення права мати власні бюджети та встановити загальнообов’язкові по-

датки і збори з населення, що проживає на відповідній території;
— обов’язковість для членів територіальної громади рішень, які ухвалюються представниками

та виконавчими структурами місцевого самоврядування.
Специфіка публічної форми організації влади через систему місцевого самоврядування полягає

в тому, що основним суб’єктом владних відносин виступає територіальна громада загалом. Вона має
просторові обмеження, визначені в кордонах її територіально-адміністративного поділу. Владні струк-
тури, що утворюються від імені цієї громади, мають обмежену публічну форму свого впливу. Вони
спираються на комунальну муніципальну власність, місцевий бюджет та матеріально-фінансову базу.
Обсяг цих ресурсів обмежує кордони їх публічного використання, оскільки вони можуть забезпечити
реалізацію обмеженого кола потреб населення, що проживає на цій території [9, с. 130–131].

Публічний прояв самоврядної влади оцінюється через готовність та спроможність владних струк-
тур місцевого самоврядування забезпечувати вирішення актуальних завдань місцевого значення.
Публічній самоврядній владі притаманна незалежність від держави та самостійне інституційне за-
безпечення, яке регулюється законодавчими нормами, визначеними державою. Самоврядна сис-
тема має відокремлений виконавчий апарат, здатний забезпечувати управлінську діяльність на
відповідній території. О. Бобровська публічний прояв самоврядної влади вбачає у корпоративності,
що являє собою інноваційний соціальний простір і інноваційне соціальне середовище, які поро -
джують нове облаштування, нові соціальні відносини і вищу ступінь соціальної відповідальності
органів місцевої влади, стають дієвими чинниками впливу на економічний і соціальний розвиток
територіальних громад [1, c. 83].

Найкраще публічний прояв самоврядної влади реалізується в умовах децентралізації, принаймні
від початку 90-х років ХХ ст. переважна більшість держав Центрально-Східної Європи пройшли
процес трансформації системи територіальної організації влади у вигляді децентралізації. Цей про-
цес супроводжувався розвитком місцевої демократії, соціально-економічній активізації місцевих
спільнот та утвердження місцевого самоврядування [6, с. 172]. На думку О. Мостовенко та М. Зін-
ченко, децентралізація — це реформа, без якої неможливо втілити в життя Угоду про Асоціацію
з Європейським Союзом та, загалом, забезпечувати гідний розвиток Української держави, підви-
щення якості життя людини за рахунок створення ефективної системи управління і забезпечення
сталого розвитку місцевих громад [5, c. 235].



З такою позицією погоджується Ю. Геогрієвський, який зазначає, що одним із визначальних чин-
ників забезпечення системності процесу конституційної модернізації в Україні виступає необхідність
взаємної конвергенції європейських стандартів функціонування органів публічної влади на засадах
децентралізації по основних напрямках життєдіяльності територіальної громади [2, c. 104].

Багато хто з науковців вважає, що українському суспільству є генетично характерною децентра-
лізованість як публічний прояв самоврядної влади. Так, Ю. Коваль наголошує, що місцеве само-
врядування в нашій державі ще з давніх часів формувалося вертикально з деякими елементами
децентралізації [3, с. 29].

Як стверджують О. Радченко та В. Заблоцький, саме історична децентралізованість самоврядної
влади притаманна українській самоорганізаційній системі публічного урядування. Так, науковці
вважають, що на українських теренах місцеве самоврядування й державна влада поставали зазвичай
у ролі антагоністів, оскільки завжди центральна влада належала не автохтонному населенню,
а «чужим» — хай і найманим, але варягам Рюриковичам у Київській Русі; татаро-монголам після
розпаду Київської Русі; полякам, литвинам, австро-угорцям, росіянам, більшовикам у наступні іс-
торичні періоди і тільки — з 1991 р. — власне українцям (останнє також деякі науковці ставлять під
сумнів з огляду на реальне утримання влади і в Україні загалом, і на локальному рівні в руках спо-
чатку комуністичної партноменклатури, а потім — промислово-олігархічних кланів). Тому істо-
рично державна влада завжди намагалася викорінити притаманний генетично українському
самоврядуванню більший навіть за європейський рівень народовладдя, адже рівень участі у віче
куди більший, аніж рівень громадянської політичної участі у Грецькій Спарті чи сходи-зібрання
власників «Juscivile» середньовічних міст Європи [7, с. 109].  

Можна погодитися з дослідниками, що ані колись в історії, ані навіть зараз в очах і суспільній
свідомості українців місцеве самоврядування і державна влада не є двома, що доповнюють одна
одну, політичними інституціями, не становлять владну єдність на території держави, як це мало би
бути для стабільного всебічного розвитку суспільства. Не випадково історичне протистояння укра-
їнського місцевого самоврядування з державними інституціями продовжується і тепер. Саме тому
переважна більшість українських мислителів історичного минулого та сучасних дослідників дер-
жавотворчих процесів розглядали й розглядають державотворчі процеси в системі публічної влади,
насамперед, через місцеве самоврядування, а останнє — через традиційну для українського сіль-
ського населення територіально-виробничу форму організації суспільства — громаду [7, с. 112]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження дає змогу зробити висновок
щодо необхідності подальшої розбудови української державності на засадах виходу на перші ролі дер-
жавотворення провідних конструктів і чинників системи місцевого самоврядування (відповідно до Єв-
ропейської хартії місцевого самоврядування), та підводить наукове підґрунтя генетичної притаманності
українського суспільства саме до такого характеру адміністративно-територіальної реформи в Україні. 

Сьогодні українське суспільство вимагає якісних, глибинних і системних змін, які мають сприяти
досягненню визначеної в чинній Конституції України мети, пов’язаної, зокрема, з прагненням роз-
вивати та зміцнювати демократичну правову, соціальну державу. Одним із важливих кроків на шляху
таких змін є реформування інституту місцевого самоврядування як одного з важливих інститутів
правової держави. Для реалізації цієї мети необхідно, насамперед, відійти від централізованої моделі
управління в державі та забезпечити спроможність місцевого самоврядування шляхом побудови
ефективної системи територіальної організації влади в Україні. Наближення влади до населення, її
доступність та ефективність як одна з важливих вимог Європейської хартії місцевого самовряду-
вання є основою проведення децентралізації [10, с. 30–31].

Відтак Україна стоїть на шляху вибору Концептуальної доктрини місцевого самоврядування, яка
дозволить привести Конституцію України у відповідність до конкретно обраних концептів місцевого
самоврядування. Ми стоїмо перед проблемою необхідності розробки інституційної бази, яка дозволить
перетворити органи місцевого самоврядування в дієві структури місцевої демократії як того вимагає
відповідна методологія інституційної діяльності, що набула широкого поширення в країнах ЄС, адже
саме розбудована система місцевого самоврядування була ключовим елементом, який дозволив євро-
пейським державам досягти значних успіхів у забезпеченні високої управлінської ефективності.

Особливого значення це набуває в умовах глобалізації, котра породжує загальну тенденцію до децен-
тралізації компетенції з прийняття рішень всередині  держави. Ускладнення суспільних зв’язків, децен-
тралізація економічної діяльності, інформаційних потоків призводять до неможливості їх регулювання
з єдиного центру. Це потребує менш ієрархічне управління і координування, породжує тенденцію до роз-
будови суспільства за принципом мережі, а не ієрархії інститутів та виступає об’єктивним фактором
необхідності подальшої розбудови української державності на засадах виходу на перші ролі державотво-
рення провідних конструктів і чинників системи місцевого самоврядування (відповідно до Європейської
хартії місцевого самоврядування), й підводить наукове підґрунтя генетичної притаманності українського
суспільства саме до такого характеру адміністративно-територіальної реформи в Україні.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено священним релігійним книгам, у яких викладено основні положення віровчення

ісламу. Детально охарактеризовано Коран, зокрема, історію його створення, редакції тексту, струк-
турні складові та елементи, специфічні особливі риси та характерні ознаки, хронологію розташування
сур та айатів. Висвітлено головні ідеї Корану. Зазначено, що ідеологічна гнучкість та здатність ісламу
до пристосування полягає у багатогранності його юридичних та етичних норм. Наведено певні обов’язки,
які мають мусульмани перед Кораном, і приклади їхнього ставлення до Корану. Також у цій статті
проаналізовано хадиси — спогади найближчих прибічників Пророка — та Сунну — Священний Переказ
ісламу, зведення текстів, що описували життя пророка Мухаммада, його слова і справи. Змальовано
побудову класичного хадису і виокремлено найбільш відомі збірники хадисів.

Ключові слова: Коран, релігія, іслам, хадис, Сунна, халіф, пророк Мухаммад, сура, айат, му-
сульманин.
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SUMMARY
The article is devoted to sacred religious books, in which the main theses of the Islamic religion are stated.

The Qur’an, in particular, the history of it’s creation, the editions of the text, structural components and elements,
specific particular lines and typical signs, the chronology of placing of the surs and aiyats are characterized in de-
tail. The basic ideas of the Qur’an are presented. It is noted, that ideological flexibility and tendency of the Islam
to adaptation consist in many-sidedness of it’s juridical and ethic standards. The definite duties, which Muslims
have to Qur’an, and examples of their attitude to Qur’an are enumerated. This article also analyzes hadysy as
recollections of the closest supporters of the Prophet and Sunna as a Sacred Exposition of the Islam, the collection
of the texts, which described the life of the prophet Muhammad, his words and activity. The construction of the
classical hadys is represented and the most famous collections of the hadyses are given.

Key words: Qur’an, religion, Islam, hadys, Sunna, knalif, prophet Muhammad, sura, aiyat, Muslim.
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Основні положення віровчення ісламу викладені у Корані (араб. al-Qur’бn («аль-Куран») — «чи-
тання», точніше, «декламація вголос підготовленого тексту», подібно до словосполучень «читати
лекцію», «читати вірші», «читати нотацію») — релігійній книзі, яка є Священною для прибічників
усіх ісламських напрямів. Вона слугує основою мусульманського законодавства, як релігійного, так
і цивільного.

«Скажи: «Якби зібралися люди і джини, щоб зробити подібне цьому Коранові, вони б не ство-
рили подібного, хоча б одні з них були іншим помічниками»» [1, 17:90].

Ці слова якнайкраще характеризують традиційне сприйняття Корану в мусульманському світі.
Нестворене й існуюче одвічно «слово Аллаха» є першоосновою усіх книг; за волею Аллаха воно ви-
значає людські долі і всі події у Всесвіті: «Стирає Аллах, що бажає, і утверджує» [1, 13:39]. З цією
Книгою книг не зрівняється жодна інша, бо вона єдина була виявлена Аллахом.

Мухаммад «читав» свої проповіді не за написаним текстом (він був неписьменним), а експромтом
або напам’ять, обміркувавши чи склавши текст. Крім того, він вимовляв проповіді ритмічними фра-
зами, часто з римованими закінченнями, нібито декламуючи їх.

Слово «Коран» часто зустрічається в мекканських сурах (43, 50, 56, 85), тобто у проповідях того
періоду, коли їхніх записів ще не існувало. Згодом, коли вони з’явились, а це було вже у Медині,
Коран називається, наприклад, в сурах 2 і 3, «писанням» — «китаб» (від дієслова «катаба» — «пи-
сати»). Але по цих записах читати текст можна було лише у тих випадках, якщо читець знав його
зміст хоча б у загальних рисах. У давній арабській писемності позначалися тільки приголосні звуки,
букв для голосних не було. Та й багато букв для приголосних не відрізнялися одна від іншої: не було
введених пізніше для їх розрізнення підрядкових і надрядкових крапок.

Окрім слова «китаб», яке інколи перекладають як «книга», існують й інші назви — синоніми Ко-
рану: «калямуллах» — «слово Аллаха», «зікр» — «нагадування», «зостереження, яке виходить від
Бога» [2, c.31]. Останнє зустрічається і в коранічному тексті. 

За мусульманськими повір’ями вважається, що Коран зберігався на небесах біля престолу Аллаха,
що це промова самого Бога, з якою він звернувся до Мухаммада найчистішою арабською мовою.
Мухаммад лише повторював цю промову у своїх проповідях. Дійсно, у Корані висловлювання Ал-
лаха передані від першої особи: «Ми» або, рідше, «Я». Іноді Бог говорить про себе і від третьої особи.

Спочатку проповіді Мухаммада, в котрих Пророк ділився з общиною отриманими одкровен-
нями, передавались усно, по пам’яті, але згодом їх почали записувати, щоб зберегти слово Всевиш-
нього для наступних поколінь. Багато послідовників Мухаммада іще у Мецці заучували його
проповіді напам’ять. Заучування різноманітних текстів загалом було розповсюджене у арабів. Роз-
кішна давньоарабська поезія, народні легенди, племінні родоводи — все це зберігалося в пам’яті
багатьох поколінь. Текст Корану легко піддавався запам’ятовуванню: його фрази були схожі на
вірші. Тих, хто знав напам’ять увесь Коран, називали хафізами. Проте окремі уривки з Корану були
записані деякими письменними людьми на пальмових листях, пергаменті, пласких кістках та ка-
менях (наприклад, на овечих та верблюжих лопатках), глиняних табличках, мідних пластинках, зві-
риних шкурах. Частину Священної книги записав особистий писар Мухаммада Зайд Ібн Сабіт.

Після смерті Пророка у 632 р. перший халіф Абу Бакр вирішив, що настав час зібрати усі тексти,
доки вони не зникли, покликати хафізів, які ще залишилися в живих (багато хто з них загинули у
битвах «за віру») і скласти збірник проповідей Мухаммада. Ця робота була виконана Зайдом Ібн
Сабітом і з’явився перший варіант писаного Корану — Сухуф (дослівно «аркуші», «сторінки»).
Проте сам по собі цей збірник не мав великої важливості, оскільки не був законодавчим і призна-
чався не для суспільства, а для приватного користування Абу Бакра та його друга Омара. (До речі,
саме Омар порадив Абу Бакру зібрати разом усі розрізнені уривки текстів, які ходили серед мусуль-
ман.) Порядок, якого дотримувався Зайд Ібн Сабіт, складаючи цей збірник, нам невідомий. Також
Абу Бакром були встановлені сім способів читання канонічного тексту Корану.

Ще одна редакція Корану (яка і вважається першою) була складена за часів одного з наступників
Пророка — халіфа Омара. Протягом кількох років були зібрані і звірені записи, що робилися осо-
бистим секретарем Мухаммада (Зайдом Ібн Сабітом) та іншими наближеними до Пророка особами.
Були записані також розповіді сучасників Мухаммада, тих, хто запам’ятав і зберіг у своїй пам’яті
все побачене і почуте від Пророка.

Друга, остаточна редакція була здійснена при халіфі Османі (між 650 і 656 рр.) і отримала назву «Мус-
хаф» («Сувій»), будучи канонізованою. Для цього були відібрані всі записи одкровень Аллаха, що знахо-
дилися в руках приватних осіб. Звіривши конфісковані тексти з першою редакцією Корану, прийнявши
або спростувавши той або інший запис, укладачі Корану знищили всі оригінали для того, щоб не вносити
різнобій в тлумачення положень Корану (деякі версії значно відрізнялися одна від іншої). 

Подібні розбіжності викликали політичні ускладнення: конфліктуючі сторони, ворогуючі фео-
дальні угруповання головним аргументом при відстоюванні своїх позицій висували коранічні



заповіді. Наприклад, шиїти стверджували: в Корані є висловлювання про те, що Алі — єдиний за-
конний наступник влади Мухаммада, а халіфи Абу Бакр, Омар, Осман є тому узурпаторами. Замість
цього нова редакція тексту Корану, переписана в чотирьох примірниках, була розіслана в Мекку,
Дамаск, Куфу і Басру. В цій редакції була закріплена система розбивки тексту на сури (глави) і айати
(вірші), яка склалася на той час. Надалі в текст вносилися в основному технічні виправлення.
В кінці ІХ ст. до тексту Корану були введені огласовки, тобто спеціальні знаки, що вказували на
«правильне читання», а для зручності запам’ятовування і декламування текст був поділений на
30 частин (джус) і 60 відрізків (хизб).

Найдавніші списки Корану, що збереглися до нашого часу, датуються VII–VIII ст. Один з таких
списків зберігається всередині мусульманської святині — Кааби поряд з Чорним Каменем. Його
бачили багато паломників, але  лише побіжно. За один день через Каабу під час паломництва про-
ходять сотні тисяч людей, розпорядники постійно підганяють їх. Паломнику вдається лише дотор-
кнутися до Чорного Каменя і поглянути на Коран, який лежить на кам’яному постаменті, що важко
розпізнати у напівтемряві, хоча сама книга яскраво освітлюється. Складається враження, що Коран
літає у повітрі.

Інший давній список Корану зберігається у Медині, в особливому приміщенні у дворі Мечеті
Пророка. Дослідники не мають доступу до цих рукописних екземплярів, але, за свідченнями оче-
видців, вони великого формату і написані на шкірі, видимо, пергаменті. Збереглися ще два почат-
кових списки Корану: один у Каїрі, в Єгипетській національній бібліотеці, другий, так званий
«Мусхаф Усмані» в Ташкенті. Аналіз їх текстів не виявляє суттєвих відмінностей від сучасних видань
Корану.

Айати Корану вказують, що іслам — єдина вірна релігія людства, і його послідовниками були усі
пророки. В остаточному вигляді іслам був представлений в проповідях пророка Мухаммада, який
отримав Божественне Одкровення.

Ісламська традиція говорить, що послідовники давніх пророків відійшли від первісного шляху,
який був їм вказаний Аллахом. Поступово викривлялися і священні тексти давніх книг. Кожного
разу для оновлення істинної віри (ісламу) Господь відправляв до різних народів своїх посланників,
в тому разі Авраама, Мойсея, Іісуса, останнім з яких був Мухаммад, котрий приніс людству іслам
в остаточному вигляді. Після пророцтва Мухаммада усі попередні Закони були скасовані Аллахом,
їх основні принципи в удосконаленій формі стали складовою частиною ісламу [3, c. 72].

Мусульмани вважають, що Коран містить у собі новий Закон Бога, який має малозначні відмін-
ності від попередніх Законів, а також, що Коран слугує засобом розрізнення істини, котра міститься
у колишніх Писаннях, від численних викривлень, виправлень і додавань до них.

Канонічний варіант Корану складається зі 114 сур — глав неоднакової довжини. Слово «сура»
арабською початково значило «низка каменів у кладці». Текст написаний римованою прозою.
У свою чергу кожна сура поділяється на окремі висловлювання (вірші) — айати. За різними підра-
хунками айатів існує від 6 тисяч 204 слів до 6 тисяч 236 слів. Всього в Корані 77 тисяч 934 слова.
Найдовша сура, друга, налічує 286 айатів, найкоротші — 103, 108 і 110 — 3 айати. В айатах від 1 до
68 слів [4, c. 17]. Таке компонування Корану можна пояснити тим, що його укладачі не зважилися
вносити в пророчі одкровення Корану порядок, що не походив би від самого Пророка.

Найдовший айат — 282 айат 2-ої сури (Айат про борг).
Айати для зручності користування і у зв’язку з потребами культу розподіляються на 30 частин —

джузів та 60 розділів — хизбів [5, c. 31].
За змістом Священна книга мусульман схожа на Священні Писання багатьох народів, крім ві-

ронавчальних настанов і культових розпоряджень, вона регламентує сімейні, майнові та інші види
відносин.

Разом з тим має Коран і свої особливості. На відміну, скажімо, від Біблії, у ньому практично не
помітно слідів наступної редакційно-літературної обробки. Сури за невеликим винятком розташо-
вані не одна за одною, а за довжиною: довші — ближче до початку, коротші — ближче до кінця.
Кожна сура, окрім дев’ятої, неодмінно починається ритуальною фразою: «Бісмі-Аллахі-Р-рахмані-
Р-рахім …» («В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!»). Для зручності користування тек-
стом Корану кожна сура має власну назву — як правило, за найбільш значущим словом або фразою.

Відкривається Коран сурою «аль-Фатіха» («Відкриваюча Книгу»), а ще її називають «Матір’ю
Корану». (Складається з семи айатів.) Її повинен знати напам’ять кожний мусульманин. Вона є най-
більш розповсюдженою та відомою мусульманською молитвою. Ця сура неодноразово читається
мусульманами в кожній з п’яти обов’язкових щоденних молитов, як і в усіх необов’язкових. Вва-
жається, що «аль-Фатіха» вміщує в себе сенс усього Корану. Це перша сура за порядком розташу-
вання в Корані і перша сура, яка була ниспослана повністю. У цій сурі говориться про сукупність
ідей і загальне значення Корану, котрий підтверджує єдинобожжя, є благодатною звісткою для ві-
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руючих, попереджає про покарання невіруючих та грішників, вказує на необхідність поклоніння
Аллаху, на шлях до щастя у теперішньому і майбутньому житті та розповідає про тих, що корилися
Аллаху і знайшли благодать, й про тих, що не корилися Йому і опинилися в скруті. У перекладі ця
сура звучить таким чином:

«В ім’я Аллаха всемилостивого, всемилосердного!
Хвала — Аллаху, Господу світів,
всемилостивому, всемилосердному, 
царю в день суду!
Тобі ми поклоняємося і просимо допомогти!
Веди нас по дорозі прямій, 
по дорозі тих, котрих ти облагодіяв
не тих, котрі знаходяться під гнівом, і не тих, що заблукали» [6, c. 37].

Причому вимовляти цю суру (як, зрештою, і усі  інші) слід виключно арабською мовою, оскільки
первинний текст Корану був записаний на мекканському діалекті арабської мови і, отже, тільки ця
мова гідна честі фіксувати священне Слово. До речі, особливий стан арабської мови серед інших
затверджується і в самому Корані: «І справді це — послання Господа світів. Зійшов із ним дух вірний
на твоє серце, щоб опинитися тобі з числа умовляючих арабською мовою, ясною. І вона, звичайно,
у писаннях перших! Хіба не стало для них знаменням те, що знають її вчені з синів Ісраїла? А якщо
ж Ми ниспослали б його на кого-небудь з іноплеменників, і він прочитав би його їм, вони б в нього
не увірували» [1, 26:192–199].

Хронологічно виокремлюють сури мекканські (90 сур) і мединські (24 сури, які здебільшого
довше, ніж мекканські). Мекканські сури поступали Пророку з 610 р. по 622 р., а мединські з 622 р.
по 632 р. В мекканських сурах велика увага приділяється доктринам пророцтва, есхатології, духов-
ності, а також етичним проблемам. Мекканський період в загальній схемі хронології, яка відображує
історію складання і особливості Корану, поділяється на три підперіоди. Ранній — поетичний —
представлений лаконічними сурами, що нагадують пророцтва кахінів і викладені у римованій прозі.
В них містяться в стислій та виразній формі догмати єдинобожжя, картини Судного дня і адських
мук грішників — противників ісламу. Другий підперіод має назву рахманський («Рахман» —
«Милостивий», одне з імен Аллаха). Він відзначається появою перших оповідей. На третій — про-
роцький — припадає більша частина оповідних текстів, зокрема викладення історії давніх проро-
ків-попередників Мухаммада. В Одкровеннях мединського періоду більше значення відводиться
соціальним, економічним питанням, проблемам права, сімейним стосункам, розповідається про
давніх пророків і т. ін.

Згідно з загальноприйнятим ісламським уявленням, яке спирається на висловлювання самого
пророка Мухаммада і його послідовників, Кран був ниспосланий Мухаммаду за 23-річний період.
Перше одкровення він отримав у 40 років, а останнє — в рік смерті, у 63 роки. Сури були ниспослані
в різних місцях, в різних ситуаціях і в різний час.

Серед найбільш відомих айатів — 255 айат 2-ої сури, який має назву Айат аль-Курсі (Айат Трону).
Хоча в сурах помітне прагнення не відхилятися від основної теми, вони місять багато супереч-

ностей. Те саме повторюється багаторазово в різних сурах. Розпорядження і заборони чергуються
з погрозами пекла і прославлянням могутності Аллаха. В результаті подальшої тлумачної практики
в Корані було виявлено 225 суперечностей у 40 сурах (приблизно 1/3 загального тексту). Деякі айати
навіть вважаються офіційно скасованими, причому й обґрунтування інституту «скасованих айатів»
шукають знову ж таки у Корані (2:100). Це теж являє собою одну з найцікавіших особливостей Свя-
щенного Писання мусульман.

Нарешті, мусульманські богослови вбачають перевагу Корану в тому, що він написаний живою
розмовною мовою («мовою арабською ясною» (26:195)), тоді як священні тексти інших релігій ви-
користовували особливі літературні мови, наприклад, індуїсти — санскрит. Зрозуміла мова Корану
заохочує простих мусульман здобувати освіту, щоб мати можливість звертатися до текстів своєї Свя-
щенної книги і шукати в них відповіді як на мотиви своїх вчинків, так і на принципові питання
життя всього арабського суспільства.

У проповідях Мухаммада переплелися найрізноманітніші сюжети — легенди джахілії, міфи іу-
даїзму і християнства. Так, в деяких сурах викладені аравійські легенди про племена ад і самуд, котрі
знехтували повчаннями пророків Худа і Саліха, за що понесли кару небесну. Є переказ легенди про
Шу’аба, пророка народу мадйан. Неодноразово згадується і цитується в Корані давньоарабський
мудрець і автор байок Лукман. В його вуста Мухаммад навіть вкладає слова, які засуджують багато-
божжя, котрі Лукман нібито сказав своєму синові: «О синку мій! Не додавай Аллаху співтоваришів:
адже багатобожжя — величезна несправедливість» [1, 31:12].



Боротьба із багатобожжям, утвердження монотеїзму — головна ідея Корану. В деяких айатах іудеї
і християни навіть визнаються правовірними; говориться, що Бог усіх трьох релігій — єдиний
[1, 2:130].

В Корані відзначаються деякі географічно-кліматичні особливості Західної Аравії, окремі відо-
мості по історії, головні риси господарства аравійців. За винятком поверхових повідомлень про
Єгипет, Синай, Палестину, Вавилон, запозичених Мухаммадом із  іудейських і християнських дже-
рел, «географія» Корану вельми конкретна. Вона обмежена назвами міст, селищ і місцевостей Хид-
жазу. Це — долина Мекки, саме це місто — його назва дана у двох формах: Мекка і Бекка [1, 48:24;
3:90]. Йде мова в Корані також і про Медину [1, 9:102; 33:60], називається і її старе ім’я — Ясріб [1,
33:13]. З інших топонимів згадуються Бадр [1, 3:119], Хунайн [1, 9:25], Сафа і Марва [1, 2:153]. Все
це — місця, з якими пов’язані важливі для Мухаммада події — битви з противниками ісламу, укла-
дання з ними різних угод і т.ін.

Розповідається в Корані і про деякі події із історії перших мусульман: про переселення прибіч-
ників Мухаммада із Мекки до Медини, про перемогу над його противниками в битві при Бадрі —
«допоміг вам Аллах при Бадрі» [1, 3:119], про поразку мусульман біля гори Ухуд, про «битву у рова»
(«війну окопів»), коли мусульмани викопали рів для захисту Медини від кінноти і верблюжої кава-
лерії мекканців та союзних з ними племен, нарешті про перемир’я з Меккою. В одній із сур гово-
риться про те, що Мухаммад довго жив у Мецці, перш ніж почав свої проповіді: «Адже я ціле життя
провів серед вас до цього …» [1, 10:17].

Є відомості і про сусідніх народів, в котрих Мухаммад бачив релігійно-політичних ворогів. Окрім
іудеїв і християн, це — сабії, маги, руми [1, 22:17; 30:1].

Розказує Коран і про давні племена, котрі жили колись поблизу Хиджазу, — народ саба в Йємені,
його правительку — царицю Савську, народи ад і самуд. Про народ самуд Коран згадує 26 разів [1,
7:71; 41:12; 16; 54:23, та ін.]. Назване їхнє головне місто — Аль-Хиджр [1, 15:80].

Особливості господарства Аравії відображені в айатах, які оспівують скотарство, землеробство,
морський промисел [1, 16:5–14]. Пріоритет наданий скотарству.

Із Корану можна дізнатися, які сільськогосподарські культури вирощувалися в оазисах: різні злаки,
оливи, гранати, фінікові пальми, виноград [1, 6:99]. Крім того, аравійці вирощували інжир [1, 95:1],
знали лотос і банан  [1, 56:27–28], з прянощів — імбир, з благовоній — камфору [1, 76:5,17].

Для істориків та етнографів найбільш цікаво те, що в Корані відображена і ціла гама соціальних
відносин, які склалися в Аравії на початку VІІ ст. Одні з них — відносини рабовласницькі: в сурах
часто говориться про рабів, про взаємовідносини господаря і невільника, про рабську працю у до-
машньому господарстві, про рабинь [1, 2:173; 4:29,94; 5:91; 9:60; 24:32; 33:49 та ін.].

У Корані знайшли відображення і патріархальні традиції: поділ людей не тільки на народи і ре-
лігійні общини, але й на племена [1, 49:13]. Канонізований звичаї кривавої помсти [1, 2:173].

Багато сур Корану свідчать про соціально-класове розшарування аравійського суспільства. В Ко-
рані постійно згадуються бідняки [1, 59:8; 69:34; 89:19; 90:16]. В той же час у Корані є айати, які за-
суджують надмірне багатство [1, 89:21; 43:32–34]. Отже, ми можемо побачити два полюса — бідність
і багатство.

Чимало місця відведено в Корані правилам розподілу спадщини [1, 4:8–17,175]. Це говорить про
важливе значення приватної власності.

Аналіз Корану, дозволивши скласти уявлення про соціальні відносини в аравійському суспільстві
на початку VІІ ст., призводить до висновку, що це суспільство було багатоукладним: патріархальний
і рабовласницький уклади поступово витискалися укладом феодальним. Всі аравійські уклади від-
билися в ідеології ісламу. Можливо, саме в цьому і полягає ідеологічна гнучкість та здатність ісламу
до пристосування — у багатогранності його юридичних та етичних норм.

Ідеологію якого ж суспільства в цілому відобразив іслам у період свого виникнення? Видається,
що це була ідеологія ранньокласового суспільства, із доволі розвинутим рівнем товарно-грошових
відносин, які вступило на шлях феодального розвитку, суспільства багатоукладного, де ще жоден
з укладів не став головним. І лише згодом у боротьбі між патріархальним, рабовласницьким та фео-
дальним укладами останній отримав перемогу.

Дослідження Корану проливає світло і на проблему соціальних сил ранньоісламського руху, зок-
рема на питання, чому нова релігійна ідеологія знайшла відгук в багатьох прошарках аравійського
суспільства. Майнове і соціальне розшарування, становлення класів призводили до зростання про-
тиріч в аравійському суспільстві. З одного боку, так звана феодальна родо-племінна верхівка, ра-
бовласники і работорговці, великі купці, лихварі; з іншого — звичайні общинники, збіднілі члени
роду — са’луки, вигнанці-таріди, раби, дрібні і середні торгівці. 

Пророк Мухаммад добре відчував зростання цих антагонізмів, про що говорить зміст його ранніх
проповідей — мекканських сур. Проповіді цього періоду, з якими Мухаммад звертався, видимо, до
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бідноти — членів зубожілих родів, са’луків, тарідів, рабів, — засуджують багатство [1, 89:21; 43:32–34],
лихварство, обман в торгівлі [1, 17:37; 83:1-3], закликають робити добрі справи [1, 95:6], годувати
бідняків [1, 69:34; 90:16], допомагати сиротам [1, 90:15], звільняти рабів [1, 90:13], чесно торгувати
[1, 11:85–86].

Напевно, прагнучи усунути незадоволення збіднілих прошарків населення, Мухаммад, зо-
бов’язав багатих мусульман виділяти частину засобів на милостиню — «очищення» [1, 9:60; 22:42,
78; 24:55; 58:14].

Отже, ідеологія Корану відобразила соціальну структуру сучасного йому аравійського суспіль-
ства. Об’єднавши під прапором ісламу багато соціальних прошарків і класів Аравії, вона не тільки
виразила їх інтереси, але й примирила їх на якийсь час, спрямувавши найбільш жорстокі форми
ранньофеодальної експлуатації зовні общини мусульман, на інаковіруючих. При цьому були вико-
ристані традиції і психологія родо-племінного суспільства, але вже у трансформованому стані , який
об’єднав в уммі кочових і осідлих аравійців. Ось чому ця ідеологія призвела до руху значні маси ара-
бів, перш за все кочові племена.

Зміст і форма окремих сур Корану значною мірою визначались характером усної релігійної про-
повіді і полеміки з опонентами ісламу. Тому в Корані відсутнє систематизоване викладення релі-
гійної догматики, а висуваються лише загальні положення, які пізніше були приведені у систему.

В Корані говориться про те, що Коран виступає проти агресії, нападів, воєн, проповідує мир як
єдину можливість вирішувати проблеми і складнощі.

Якщо існує загроза вільній вірі, пошуку правди, то настає обов’язок боротися. На цьому вченні
будується вищою мірою світ. На цьому Пророк Мухаммад будував свою політику [7, р. 98].

Багато вчених, які аналізували зміст Корану, дійшли висновку, що Коран є глибоко науковою
книгою, де детально і чітко говориться про створення Всесвіту, про астрономію, створення землі,
появу людини та інші наукові явища [8, р. 13].

Коран — це міра усіх речей і джерело усякої мудрості; як говорять його сури: «І немає зерна у мо-
року землі, немає свіжого або сухого, чого не було б у книзі ясній» [1, 6:59], «Ниспослали Ми тобі
книгу для роз’яснення усього і як прямий шлях, милосердя і звістка радості для мусульман»
[1, 16:91]. «Це не було вигаданим оповіданням, але — для підтвердження істинності того, що нис-
послано до нього, для роз’яснення усілякої речі, керівництвом і милосердям для людей, котрі уві-
рували» [1, 12:111].

Як писав М.Еліаде, «монотеїзм і всемогутність Бога, а також природа і долі людей у їх ставленні
до Бога являють собою дві головні теми Корану. З появою Корану здійснилася споконвічна ціль:
ввести арабів до кола народів, «які мають Книгу», — таких як іудеї або християни, що мають Тору і
Євангеліє» [9, c. 28]. Безумовно, це трактування Корану є суто мирським, проте у нього є незапе-
речне достоїнство: воно розглядає іслам не ізольовано, а як соціально-ідеологічне явище в межах
загальнолюдської цивілізації.

Коран можна вважати світом без початку і кінця, безмежним світом. Такий великий світ ніколи
на задовольнявся знаннями одного або декількох перекладів цієї Священної книги. Це ж стосується
і перекладів Корану на інші мови світу.

Професор А.Шехадіна — автор передмови до англійського перекладу Корану, зробленого М.Ша-
кіром, зазначав, що «переклад Корану на іноземні мови є складною проблемою, і не існує визначена
відповідь на це питання» [10, р. VІ].

Доктор М.Аль-Дівані у своїй праці «Роздуми» цілком справедливо говорить про те, що «Коран
був переданий Мухаммаду на арабській мові, єдиній, яку він знав. Стиль Корану надлюдський і не-
зрівнянний. Будь-які переклади на іншу мову неминуче не дозволяють повністю передати його зна-
чення. Це робить Коран таким, що він здається повторюваним. Будь-який переклад, звичайно,
позбавляє його досконалої мовної і дивовижної краси.

Протягом століть було зроблено безліч перекладів Корану. На жаль, деякі з них відзначаються
небезсторонністю і тенденційністю …» [11, р. 8].

Мусульманин високо цінує Коран, з ним на вустах народжується і помирає. Усе життя мусуль-
манина супроводжує ця Священна книга. По суті, Коран — одвічний супутник мусульманина. Будь-
яка подія в житті мусульманина — в його роботі, бізнесі й т.ін. — не обходиться без Корану.

Коран мають у кожній родині, навіть якщо ніхто не вміє читати арабською. Його вивчають із са-
мого дитинства. Існують детальні правила, як вивчати, читати Коран, коли читати, як правильно
робити акценти, інтонації, як слухати читання Корану, як завершити його читання і як запам’ято-
вувати його тексти [12, р. 59]. Мистецтво читання Корану пізнається протягом усього життя. Для
дітей і дорослих в усіх мусульманських країнах світу проводяться спеціальні конкурси читців Корану.
Бувають конкурси на рівні однієї країни і на рівні міжнародному. Премії на цих конкурсах відкри-
вають для учасників великі перспективи.



Мусульманин має певні обов’язки перед Кораном:
1. Вірити в те, що Благородний Коран є Словом Всевишнього Аллаха, і вчитися читати його від-

повідно до правил вимови (таджвиду).
2. Брати Коран до рук лише у стані омовіння і перед читанням вимовляти: «А’узу бі-л-Лахі мін

аш-шайтани-р-раджим!» («удаюся до захисту Аллаха від зла, яке виходить від Сатани, гнаного ка-
міннями», «Бісмі-Ллахі-Р-рахмані-Р-рахім!» («В ім’я Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного!»).
При читанні Корану потрібно по можливості повернутися в бік Кааби та виявляти найбільшу повагу
і при читанні, і при слуханні його текстів.

3. Коран необхідно читати в чистих місцях. Не можна читати Коран біля людей, зайнятих іншими
справами, або біля перехожих.

4. Тримати Коран на високих (полицях) і в чистих місцях. Не можна тримати Коран на низьких
полицях і не можна класти на підлогу.

5. Суворо додержуватися (наскільки вистачає сил) усіх приписів, вказаних в Корані. Усе своє
життя будувати у відповідності до моральних принципів Священного Корану [4, c. 24–25].

У домівках заможних мусульман Коран зберігається в окремій чистій кімнаті, яка спеціально
призначається для молитов і читання Священного Писання. Після читання Коран загортають у тка-
нину, щоб охоронити від пилу. Цілком благопристойним вважається використання Корану як на-
стінне оздоблення: його зазвичай розміщують на стіні, до якої повернуті обличчя усіх присутніх,
оскільки повертатися спиною до Корану вважається непристойним. У кімнаті, де знаходиться
Коран, від мусульман очікують благопристойної поведінки, тут абсолютно виключені всілякі чвари,
скандали, прояви егоїзму і зарозумілості. Не можна, наприклад, включати телевізор і дивитись
фільми, які пропагують насильство. Вважається, що Коран сприяє виникненню у домі атмосфери
молитви, будучи мовчазним символом мусульманської покірності Аллаху. При читанні Корану вго-
лос мусульманам не дозволяється говорити, їсти, пити, палити і створювати будь-який відволікаю-
чий шум [13, c. 32].

Таким чином, Коран є основою ісламу, він установлює релігійні обряди, правові і моральні
норми, життєвий уклад та правила поведінки для усіх мусульман. Без знайомства з Кораном не-
можливе розуміння звичаїв і традицій, що існують у світі ісламу. Разом з тим розуміння самого тек-
сту Корану являє собою для сучасних читачів нелегке завдання. У «Ниспосланій книзі» (як звичайно
називають Коран) поряд з ясно викладеними віршами — мухкамат — існують одкровення, сенс
яких не піддається однозначній інтерпретації. Подібні вірші називаються муташабіхат. Їх коменту-
ванням займаються найбільш освічені й авторитетні знавці ісламу.

У липні 2015 р. у Великобританії був знайдений найдавніший фрагмент Корану, створений у пер-
шій половині VІІ століття, приблизно 1370 років тому. Радіовуглецевий аналіз дав змогу вченим
припустити, що творцем рукопису був сучасник засновника ісламу — Пророка Мухаммада, який
жив в 570–632 рр. н.е. 

Коран — «наріжний камінь» ісламського віровчення, його основа і опора, однак у повсякденному
житті нерідко виникали ситуації, в яких авторитет Корану за різними причинами виявлявся нездатним
допомогти — і мусульмани в подібних ситуаціях спирались на авторитет Пророка, тобто вчиняли так,
як вчиняв колись сам Мухаммад. За життя Пророк сам вирішував усі ускладнення, які виникали у чле-
нів общини, підкріплюючи свої слова Кораном; після смерті Мухаммада про те, як діяти в тому чи
іншому випадку, почали судити за спогадами найближчих прибічників Пророка. Ці спогади — хадиси
(араб. «новина», «звістка», «розповідь») — накопичувалися із покоління в покоління, їх ретельно зби-
рали і записували; так була складена Сунна (араб. «звичай», «приклад») — Священний Переказ ісламу,
зведення текстів, що описували життя Мухаммада, його слова і справи. Повна назва цього зведення —
«Сунна Посланника Аллаха», і в цілому воно являє собою зібрання благих звичаїв та традиційних ус-
тановлень, приклад життєвого шляху посланника Аллаха як еталон і керівництво для життєдіяльності
мусульманської общини загалом та кожного мусульманина окремо.

За зауваженням М.Родіонова, «в Сунні розрізняються діяння Пророка, його висловлювання
і мовчазне схвалення, з яким він зустрічав деякі вчинки та слова оточуючих… Хадисознавці (тлумачі
хадисів) утвердили у свідомості мусульман думку про те, що Сунна — кращий коментар до Корану,
єдиний і досконалий інструмент його тлумачення» [14, c. 197].

Хадиси з’явилися не раніше 90-х роках VІІ ст. На початку VІІІ ст. вони утвердилися як автори-
тетне джерело. З роками кількість хадисів, що складали Сунну, ставала все більшою, тому в іслам-
ській общині з’явились мухаддиси — збирачі і коментатори хадисів. Активний збір переказів припав
на 700–720 рр. Як говорить традиція, усього було оброблено півтора мільйони хадисів. Для того щоб
відокремити істинні хадиси від численних підробок, мухаддиси встановили свого роду «критерій
відбору»: істинними визнавалися лише ті хадиси, в достовірності яких не виникало сумнівів. До-
стовірність визначалась за точним зазначенням імен усіх тих, хто передавав цей хадис один одному;
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перелічення вважалося правильним, якщо із біографічних відомостей про передавачів випливало,
що ці люди дійсно могли зустрічатися.

А втім, цей критерій достовірності виявлявся придатним далеко не завжди. Як писав Р. Дозі,
«можна припустити, що деякі рішення Мухаммада були записані навіть за його життя; але головним
чином вони зберігалися шляхом усного переказу. Звичай записувати їх зробився загальноприйнятим
лише на початку ІІ ст. Хиджри, а незабаром потім стали збирати перекази в особливі збірники.
Доводиться пожалкувати, що цього не зробили раніше. Будь-який збірник, складений за часів
Омейядів, котрі у справі релігії відзначалися байдужістю, виявився б, імовірно, достатньо мало під-
робленим. 

Але біда у тому, що перші збірники належать до епохи вже Аббасидів, а ті, навіть для досягнення
престолу, користувались підробленими або вигаданими переказами. Адже якщо у ті часи хтось бажав
захистити будь-яку релігійну чи політичну систему, то нічого не було легше, ніж послатися на пе-
реказ власної фабрикації. Крайні межі, яких досягло це зловживання, відомі нам за повідомленням
самих же мусульманських укладачів збірників. 

Так, Бухарі, який об’їздив багато областей з метою зібрати перекази, заявляє, що з 600 тисяч по-
відомлень, які він чув, усього 7 тисяч 275 виявилося істинних. До свого великого збірника він вніс
лише останні; але те критичне правило, якого додержувався він і його наслідувачі для судження про
істинність або підробленість переказу, незадовільне. Вони звертали увагу на ознаку суто зовнішню.
Усякий переказ має «опору» або «посилання», тобто перелічені імена осіб, від яких переказ похо-
дить, а потім іде викладення самого переказу. 

Мусульмани звертають увагу тільки на посилання. Звичайно, ніяк не можна відкидати подібний
критерій; адже і ми у наші часи також повинні звертати найповнішу увагу на імена і на характер тих
осіб, які наводяться у посиланні; так ми і робимо …; все ж таки цього одного критерію недостатньо:
потрібно не обмежуватися зовнішніми ознаками, а перевіряти внутрішній сенс, зміст переказу, ро-
зібрати чи він є правдоподібним, узгодженим з іншими достовірними повідомленнями — одним
словом, необхідно визначити його внутрішню очевидність» [15, c. 57–59].

Мухаддиси відігравали істотну роль у житті ранньої мусульманської общини і складали значну
частину інтелектуальної еліти того часу. У великих релігійних центрах мусульманського світу існу-
вала професійна система передавання священних переказів з давніми традиціями. Проголошена
Пророком ісламу необхідність подорожі у пошуках знань, котра стала яскравою відмітною рисою
мусульманської культури у Середньовіччі, значною мірою була спрямована на вивчення хадисів.
На відміну від Корану, який згідно з мусульманською традицією не можна викладати у стислій
формі, хадиси переказувалися і докладно коментувалися.

Класичний хадис вміщує дві частини — існад («опора»), тобто перелічування імен переповідачів,
тих, хто передавав один одному звістку про Пророка до моменту її письмової фіксації, і матн
(«текст»), тобто власне зміст, який складався з конкретної інформації. Мусульманська традиція за-
значає, що  існад являє собою доказ істинності того, що відбулося з Пророком Мухаммадом, ос-
кільки опора на традицію, на думку авторитетів є в ісламі провідною. На VІІІ ст.  мусульманські
знавці хадисів виробили чіткі правила перевірки переказів на достовірність. 

Розрізняють хадиси з сильним існадом, висхідні до найближчого оточення Мухаммада, і хадиси
зі слабким існадом, які мають пропуски або приписуються менш надійним джерелам. Існували
списки передавачів і їх ряди (табакат), де в алфавітному порядку розглядалися особи, які заслуго-
вували або навпаки не заслуговували на довіру. Окрім достовірних, є хадиси «добрі» (тобто ті, які
мають пропуск в існаді або передавача, чиї добрі якості визнаються не усіма) та відверто «слабкі».

Наприклад, хадис з сильним існадом: «Розповів нам Абдаллах: розповів мені батько: розповів
нам Мухаммад ібн Убайд, який казав: розповів нам Мухаммад ібн Амр зі слів Сафвана ібн Абу Йа-
зида зі слів Хусайна ібн ал-Ладжладжа зі слів Абу Хурайри:

Посланник Аллаха сказав: «Не можуть у мусульманині поєднатися скупість і віра, як не можуть
поєднатися пил на шляху до Аллаха і пил Джаханнам (пекла)» [16, c. 85].

Хадис зі слабким існадом: «Передають зі слів Абу Савфана Абдаллаха ібн Бусра ал-Асламі, хай
буде задоволений ним Аллах, що Посланник Аллаха, хай благословить його Аллах і хай привітає,
сказав: «Кращим з людей є той, хто прожив довге життя і чиї справи були добрими». (Цей хадис на-
водить ат-Тирмизі, котрий сказав: «Хороший хадис».)» [17, c. 31].

На початку VІІІ ст. відбулося створення і відокремлення регіональних центрів збору хадисів, між
якими встановився широкий і продуктивний обмін. Серед них виокремилися три, як найбільш ав-
торитетні, — мединський, що відзначався суворим традиціоналізмом та особливим інтересом до
біографії Мухаммада і його військових походів, сирійський з центром у Дамаску і іракський з цен-
тром в Куфі, більш ліберальні та критичні. Іракський центр став джерелом активного формування
догматико-правової системи ісламу.



Численність хадисів, які передавалися усно, призвела до того, що мухаддиси почали складати
збірники «істинних хадисів». Перші подібні збірники називалися муснад — «ті, які мають опору»:
в них вміщувалися перекази, котрі зберегли сподвижники Пророка. Пізніше почали з’являтися
збірники (мусаннаф), в яких хадиси розподілялися за темами. А.Кримський перелічує ці збірники
в наступному порядку:

1. «Торована стежка» («ал-Муватта») Маліка ібн Анаса (715–795 рр.), який старався бути дуже
суворим у виборі переказів, вважається у мусульман першим за часом канонічним збірником хади-
сів. В сутності, «Торована стежка» не є збірником переказів про Мухаммада; це — цілий corpus juris,
який далеко не уникнув навіть прийомів «аналогії» і особистої думки, джерело так званого «малі-
кітського права», але в ньому майже у кожній главі, крім витягів з Корану і вказівок на установлену
мединську практику, наводяться відповідні юридичні хадиси, котрі за своїми існадами походять від
людей чесних, що заслуговують на довіру. Перевіряти істинність самих існадів Малік не мав на увазі.

2. Другий за часом і до того ж найзнаменитіший канонічний збірник хадисів складений імамом
Абу Абдаллахом аль-Бухарі (810–870 рр.) й має назву «ас-Сахіх» («Істинний збірник»). Це вже збір-
ник виключних переказів — юридичних, обрядових, історичних, етичних, однак систематизовані
вони за своїми главами у тому ж порядку («очищення», «молитва», «піст» і т. ін.), як і твори юри-
дичні; перед кожною рубрикою є таржаме — «заголовний вступ», що коротко пояснює, яку прак-
тику можна здобути з нижче запропонованого матеріалу або, якщо хадиси не зовсім згодні, якій
практиці бажано було б надати перевагу. Іноді у збірнику попадаються тільки таражим, тобто одні
заголовні вступи, без відповідних хадисів, тому що аль-Бухарі не вдалося зібрати хадисів для даної
рубрики, звідси зрозуміло також, що первісну основу «ас-Сахіх» складали одні «заголовні вступи»,
у межі яких потім вже, за відомим планом і, звичайно, не без тенденції, утискувалися хадиси.

3. Учень аль-Бухарі Муслим (817–875 рр.) із 300 тисяч зібраних ним хадисів визнав за істинні
12 тисяч і склав з них збірник, також під заголовком «ас-Сахіх». У Муслима, власне кажучи, наданий
такий же самий матеріал, як і у аль-Бухарі, але вибраний він з інших вихідних джерел. А головна
відмінність полягає в тому, що в розподіленні матеріалу помітна більш значна теоретична самостій-
ність, ніж у аль-Бухарі, — менша залежність від юриспруденції. У Муслима немає таражим. Деякі
перекази або варіанти, які у аль-Бухарі розподілені за різними главами, у збірнику Муслима зведені
в одну главу. Більша теоретична самостійність роботи Муслима помітна і зі вступу, де ґрунтовно ви-
кладені його погляди на заняття переказами як на особливу науку.

Збірники аль-Бухарі і Муслима відомі під загальною назвою «ас-Сахіхані», тобто «Обидва Сахіх»,
і користуються вищою, незаперечною канонічністю в усьому правовірному мусульманському світі.

Менш авторитетні, але також канонічні і також мали  великий вплив на внутрішній розвиток іс-
ламу ще чотири збірники переказів, автори яких також багато їздили, подібно до аль-Бухарі і Мус-
лима, доки збирали свій матеріал, але склали свої збірники набагато некритичніше.

1. «Сунни», в сенсі «спеціально юридичні перекази», Абу Дауда (817–888 рр.), де за істинну вва-
жається усяка сунна, якщо вона не відкинута усіма авторитетами одноголосно; ці «Сунни» складали
обом «ас-Сахіх» конкуренцію до ІV ст. Хіджри, а потім відступили на задній план. Обрана для них
назва («Сунни»), а не яка-небудь інша (наприклад, «Хадиси») повинна підкреслювати, що автор,
Абу Дауд, мав на увазі запропонувати у своєму збірнику далеко не всілякі хадиси (історичні, по-
вчальні, догматичні та ін., якими багаті аль-Бухарі і Муслим), а лише тільки ті, що стосуються того
або іншого обрядового і юридичного звичаю («сунни» в головному сенсі).

2. «ал-Джамі аль-Кабір» («Великий збірник») Мухаммада Абу Іси Тирмизи, учня аль-Бухарі. Тир-
мизи включає до свого «Джамі» усякий переказ, яким користувався для аргументації і для виправ-
дання своїх рішень який-небудь авторитетний законознавець, але при цьому Тирмизи відзначає,
до якого напряму належав цей законознавець, а також, що говорять щодо цього пункту незгодні за-
конознавці інших напрямів. Таким чином, «Джамі» Тирмизи — важливе джерело для вивчення від-
мінності між напрямами.

3. «Сунни» Абу Абдеррахмана Нісаі (830–914 рр.), учня Абу Дауда, сповнені тонкіших дрібниць
і подробиць, юридичних й обрядових, але особливо обрядових. Наприклад, з приводу кожного не-
значного молитовного слова, жесту і положення наводиться низка висловлювань, вкладених до вуст
Пророка. Про характер суто юридичної частини книги Нісаі можна судити по тому, що, наприклад,
у главі про договори у нього повідомляються встановлені Пророком зразки векселів, документів
для виходу з якого-небудь комерційного і т.ін. починання, шлюборозлучувальні грамоти, різні види
вільних грамот для рабів і т.п. Так само, як і його вчитель Абу Дауд, Нісаі не любив заперечувати іс-
тинність якого-небудь юридичного хадису.

4. «Сунни» Мухаммада ібн Маджа (824–886 рр.), вельми некритичні, прийняті без усілякого упо-
рядкування. І це помітно було навіть віруючим мусульманам. Вони були визнані канонічними тільки
в VІ ст. Хіджри, але не всіма  [18, c. 208–210].
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Окрім цих канонічних книг, одночасно створювалися і почасти дійшли до нас деякі інші збірники
переказів, проте їм не вдалося стати загальноавторитетними. А ці сім породили численну наукову
літературу, яка продовжує розвиватися навіть тепер. Полягає вона або в богословському і філоло-
гічному тлумаченні зібраного матеріалу, або у спробах злити в один звід весь матеріал, який є, і оп-
рацювати по одній системі. Між іншим, свого часу Абу Хасан Разін ал-Абдарі без коментарів звів
по главах шість збірників у один. Його працею скористався імам Мадждеддін Мубарак ібн ал-Асір
(1149–1209 рр.). Він розмістив хадисний матеріал у більш зручному порядку: юридичні перекази,
які стосуються одного якого-небудь певного предмета, не тільки зведені в особливі глави, але й за-
безпечені філологічними роз’ясненнями, крім того, ці глави розташовані в алфавітному порядку.
Збірник має вступ, а ще як додаток у ньому розміщений збірник біографічних переказів про Про-
рока і його сучасників. Енциклопедист Суйуті склав «Збір збірників», інакше «Великий збірник»,
куди без критики увійшов весь матеріал і з шести канонічних книг, і з десяти муснадів, і різні бо-
гословські тлумачення.

Сім перелічених збірників хадисів складають канон суннізму — одного з напрямів в ісламі. При-
бічники іншого ідеологічного напряму — шиїти — додають до Сунни перекази не тільки про Му-
хаммада, а й про двоюрідного брата Пророка Алі ібн Таліба (інакше імама Алі, духовного вождя
цього напряму). Шиїтські хадиси, які також мають назву хабар, або ахбар («вісті»), увійшли, зок-
рема, до збірника «Хайат аль-Колуб» («Життя сердець»), складеного у Тегерані в середині ХІІІ ст. 

Започаткували збірник переказів (Сунну) сподвижники Мухаммада, а канонічного книгою му-
сульман вона стала з ІХ ст. Сунна також трансформувалася, охоплюючи все нові елементи та слу-
гувала дієвим засобом пристосування ісламу до нових ситуацій, які виникали після успішної
ісламської експансії і утворення халіфату, до історичних реалій, що динамічно змінювалися. Вона
містить матеріали з різних джерел: давньоарабських переказів, з Тори, Євангелій, творів перських
та іранських мислителів.

Навчання Сунні — важлива частина релігійного виховання і освіти, а знання Сунни і дотримання
її — один з головних критеріїв авторитетності проводирів віруючих. Сунну, шанують усі течії ісламу,
окрім мусульман-шиїтів (вони визнають Сунну неповністю). Саме за допомогою Сунни халіфам
вдалося організувати життя релігійної общини і вирішити багато практичних питань.

Вже через декілька століть після смерті пророка Сунна розглядалась і шанувалась нарівні з Ко-
раном, а мусульманські богослови багато сил і часу приділяли питанню про те, як співвідносяться
між собою Сунна і Коран та чи можливо для вирішення тих або інших проблем залучати будь-які
інші джерела, крім Корану і Сунни. Сьогодні ті мусульмани, які вшановують Сунну, запевняють:
якщо Сунна може обійтися без Корану, то Коран не може обійтися без Сунни.

Оскільки іслам визнає безпосереднє спілкування Пророка з Аллахом, то і власні висловлювання
Мухаммада вважаються богонатхненними, а Сунна поряд з Кораном сприймається віруючими як
богонадана основа ісламу, як зазначення того, які вчинки або думки до вподоби Аллаху.

Загалом Сунна вміщує надзвичайно різноманітний матеріал, пов’язаний з релігійними, право-
вими, морально-етичними аспектами життя мусульманської общини. Численні хадиси висвітлюють
в найдрібніших деталях культово-обрядовий бік ісламу і його догматичні принципи. «Історичні»
хадиси були покладені в основу сири — життєпису Пророка Мухаммада. Хадиси-пророцтва містять
передбачення політичних змін, різного роду лих і катаклізмів. Окрему категорію складають перекази
про позитивні якості арабських племен і областей світу ісламу. Особливе місце в Сунні займають
«священні» хадиси: висловлювання, які у них містяться, вважаються словами Аллаха.

Значна частина хадисів відбиває реальні події епохи зародження ісламу. Разом з тим більша їх
частина відображає подальші етапи розвитку ісламського релігійного комплексу. В формі іслам-
ського священного переказу у іслам проникли елементи культурної спадщини ісламізованих на-
родів. Хадиси  являють собою важливу культурно-історичну пам’ятку, що віддзеркалює еволюцію
ісламу.
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АНОТАЦІЯ
Запропоновано розгляд проявів ознак сваволі в умовах здійснення політичної модернізації. Зроблено

спробу на прикладі країн Південно-Східної  та Центральної Азії пояснити поширення практик сваволі
з боку представників правлячої верстви (політичної еліти) як запоруки здійснення системних перетво-
рень у країні за умов відсутності або браку досвіду демократичного державотворення. Окремо звернено
увагу на дослідження специфіки політичного розвитку сучасних Росії та Білорусі, які являють собою
показові приклади перетворення проявів сваволі з боку істеблішменту у норму політичного життя в єв-
ропейських країнах, які ще чверть століття тому мали цілком оптимістичні перспективи здійснення
демократичного транзиту.
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SUMMARY
It is proposed to consider the manifestations of the signs of arbitrariness in the context of the implementation

of political modernisation. The author has made an attempt on the example of the countries of Southeast and Cen-
tral Asia to explain the distribution practices of arbitrariness on the part of the representatives of the ruling class
(the political elite) as the guarantee for the implementation of systemic changes in the country in the absence of or
lack of experience of democratic States. Special attention is paid to the study of the specificity of the political de-
velopment of modern Russia and Belarus, which are representative examples of the conversion of the manifestations
of arbitrariness on the part of the establishment to normal political life in European countries that have a quarter
of a century ago were quite optimistic prospects of the democratic transition.
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Нелінійне розгортання цивілізаційних процесів у світі висуває перед  цілою низкою держав на-
дзвичайно складні завдання необхідності осучаснення, оновлення національних політичної, еко-
номічної, соціокультурної систем, що характеризуються у науковій літературі як феномен системної
модернізації. Політична модернізація — невід’ємна складова модернізації системної — це не просто
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приведення політичної системи тієї чи іншої країни до стандартів зрілих демократій, це в ідеалі має
бути комплекс глибинних реформ, спрямованих на кардинальні зміни у царині суспільної свідо-
мості, у ціннісно-світоглядній сфері, на рівні вияву політико-правової культури тощо. 

Втім, оскільки наслідки подібних змін часто стають відчутними не одразу або вони виявляються
якісно іншими, аніж очікувалися, то варто вести мову про специфічні форми політичної модерні-
зації або навіть про ексцеси політичної модернізації. Причому у певних регіонах світу (переважна
частина країн Азії й Африки, низка країн Латинської Америки та деякі країни Європи) такі форми
або ексцеси політичної модернізації є радше правилом, а не винятком.

Одним із найбільш показових прикладів вияву ексцесів політичної модернізації є поширення прак-
тик сваволі з боку представників правлячої верстви (політичної еліти) як запоруки здійснення систем-
них перетворень в країні за умов відсутності або браку досвіду демократичного державотворення. 

Метою статті є розгляд ознак сваволі в умовах здійснення політичної модернізації на прикладі
різних країн на тому чи іншому етапі їх розвитку. Провідним завданням представленої розвідки
є збалансоване висвітлення проявів ознак сваволі з боку правлячого класу у процесі політичної мо-
дернізації у країнах не-західного типу з урахуванням як негативних, так і позитивних наслідків роз-
гортання означеного феномену. 

Тому запропонований аналіз перебігу політичної модернізації в країнах Південно-Східної Азії
(насамперед на прикладі Південної Кореї) як умовно позитивного впливу проявів сваволі на полі-
тичний, економічний, технологічний і соціокультурний поступ суспільства; у країнах Центральної
Азії (за винятком Киргизстану), де сваволя глави держави може бути пояснена у тому числі й як да-
нина національним традиціям, й як запорука збереження національної державності та стабільності
розвитку; у Росії та Білорусі — прикладах перетворення проявів сваволі з боку істеблішменту у норму
політичного життя в європейських країнах, які ще чверть століття тому мали цілком оптимістичні
перспективи здійснення демократичного транзиту.

Досліджувана проблематика визначила вибір наукових джерел, які були використані у процесі
підготовки представленої розвідки, а саме: праці вітчизняних науковців В. Горбатенка та С. Буль-
бенюк; В. Сухоноса; В. Дзюндзюка, О. Радченка та О. Когукова; російських вчених В. Хороса,
Г. Мирського та К. Майданика; В. Федорова, присвячені аналізу перебігу модернізаційних і транс-
формаційних процесів загалом та реалізації демократичних транзитів зокрема у сучасному світі. Ок-
рему групу становлять роботи українських дослідників Т. Ляшенко та П. Мироненка — фахівців з
проблематики політичного розвитку у країнах Центральної Азії, а також вітчизняного автора Г. Ши-
пунова, який аналізує особливості зміцнення авторитарних режимів у Росії та Білорусі нині. Варто
виділити й дослідження українського філософа М. Видригана — одне з небагатьох зосереджене на
висвітленні у сучасній науці феномену свавілля (сваволі).

Як вже зазначалося вище, розгортання процесів системної модернізації загалом та політичної
модернізації зокрема у різних країнах й регіонах світу має нелінійний характер, відповідно, й зміс-
товне наповнення означених процесів при нібито схожих формальних ознаках є вкрай багатоварі-
антним. Якщо в умовах розвитку західної цивілізації політична модернізація здійснювалася
органічно, еволюційним шляхом, то для не-західної частини світу спроби реалізації проектів полі-
тичної модернізації, зазвичай, були спровоковані зовнішніми втручаннями, характеризувалися не-
рівномірністю змін, непослідовністю реформаторських дій та непрогнозованістю наслідків. Тож
системна модернізація у країнах не-західного типу характеризується як неорганічна, з одного боку,
та еклектична, з іншого. Бразильський історик Н. Вернек-Содре порівнює цей тип суспільного роз-
витку з «рухом квадратного колеса», яке зі скрипом перевалюється через ребро між гранями, аби
знову завмерти на новій грані [1, с. 42]. 

Російські дослідники В. Хорос, Г. Мирський та К. Майданик визначають у свою чергу модерні-
зацію у країнах «третього ешелону» (Азія, Африка, Латинська Америка) як «елітарну, обмежену, орі-
єнтовану не на весь національний простір, а лише на його окремі привілейовані сектори», тому вона
є нестійкою та дуже часто неуспішною [2, с. 12]. Отже, елітарний характер політичної модернізації
у країнах не-західного типу, посилений відсутністю або браком досвіду демократичного розвитку,
домінуванням традиціоналістських цінностей та/або тягарем колоніального чи посттоталітарного
минулого, фактично зумовлює необхідність широкого застосування практик сваволі у процесі ре-
формування різних сфер життя держави і суспільства. На підтвердження цього висновку варто на-
вести слова американського дослідника країн не-західного типу С. Девіда, який на початку 90-х
років минулого століття писав: «Відмінність Третього світу полягає в тому, що у той час, коли у За-
хідній Європі розвиток держави зайняв три-чотири сторіччя, лідери Третього світу мали лише три-
чотири десятиліття для виконання того самого завдання…» [3, p. 132].

Політична воля, а в низці прикладів — й сваволя, представників істеблішменту за цих умов багато
в чому визначає успішність або неуспішність реалізації проектів політичної модернізації, особливо
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у країнах не-західного типу. Термінологічно у визначенні сваволі та виокремленні її ознак авторка
вважає за доцільне відштовхуватися від розуміння цього феномену Аристотелем, який свавільними
називав всі ті вчинки, джерело котрих знаходиться в самій людині, в її волі, а також від твердження
І. Канта про те, що воля здатна визначати свавілля [4, с. 18]. Таким чином, методологія представ-
леного дослідження базується на розгляді феномену сваволі як своєрідного, часто суб’єктивно (во-
люнтаристськи) викривленого вияву політичної волі суб’єктів прийняття політико-управлінських
рішень (правлячого класу, політичної еліти, істеблішменту тощо). 

За словами українського філософа М. Видригана, сваволя (свавілля) — це феномен, породжений
процесом переходу волі зі стану універсальної здатності до будь-якого свого визначення до стану
здатності до свого обмеження шляхом визначення певного змісту, причому «…вона (воля. — В. С.)
може за своїм бажанням зняти це обмеження і повернути собі первісний стан» [4, с. 19]. Відтак озна -
ки сваволі в процесі здійснення політичної модернізації варто аналізувати як приклади свідомої
відмови суб’єктів прийняття політико-управлінських рішень від самообмеження у реалізації своїх
владно-управлінських повноважень.

Відповідно до сучасної теорії політичної модернізації, чи не вирішальна роль в успішності реа-
лізації процесів демократичного транзиту належить політичній еліті та правильності й адекватності
її вибору моделі реалізації політичного реформування країни. Прихильники такого підходу пропо-
нують при аналізі конкретних проектів демократизації використовувати наступні критерії та їх різ-
номанітні комбінації: 1) яка група еліт здійснює перехід — стара еліта або нова контреліта; 2) яку
стратегію переходу обирає еліта — конфронтацію або пристосування [5, с. 87].  

Дуже часто саме від якісних характеристик політичної еліти (правлячого класу) залежить вибір
остаточного вектору розвитку в процесі політичної модернізації. В. Сухонос підкреслює: недоско-
нала форма кадрової селекції політичної еліти, що породжує зловживання владою та корумпованість
державного апарату, є підґрунтям для збереження авторитаризму або до його встановлення [6, с. 8].
У такому випадку політична модернізація або зупиняється і відбувається консервація національної
політичної системи в її автократичному вигляді, або модернізаційний процес перетворюється у свою
протилежність — реалізується контрмодернізаційний політичний проект. Втім, повернення або
встановлення авторитарного правління не завжди означає призупинення модернізаційних пере-
творень у інших сферах життя країни — у цьому випадку вирішальна роль належить саме політичній
еліті та її здатності реалізувати свою політичну волю або навіть певні ознаки сваволі.

Одним із найбільш показових прикладів позитивних наслідків вияву ознак сваволі в процесі
здійснення системної модернізації є досвід Південної Кореї, де в умовах свідомого обмеження гро-
мадянських прав і свобод з боку істеблішменту, були реалізовані успішні соціально-економічні, тех-
нологічні і соціокультурні реформи. Подібні позитивні наслідки спостерігалися і спостерігаються
також у таких країнах регіону Південно-Східної Азії, як Китай та В’єтнам (хоча, звісно, ведучи мову
про ці дві країни можна констатувати тільки про початковий етап політичної модернізації) та Тай-
вань і Сінгапур, в яких демократичний транзит вже завершений чи близький до завершення. «Вони
довели здатність поєднувати економічне процвітання з політичною стабільністю, сильну владу
(а точніше автократію. — В. С.) — з вільною економікою, особистою безпекою і порівняно розви-
нутим як соціальним, так і економічним, культурним, релігійним, а частково й ідеологічним плю-
ралізмом», — стверджує В. Сухонос [6, с. 9].

У названій групі країн правлячий клас внаслідок відсутності або слабкості розвитку інфраструктури
громадянського суспільства спирався на інституції виконавчої влади, насамперед — на армію та бю-
рократію — при здійсненні політичної модернізації. Скажімо, у Південній Кореї у період реалізації мо-
дернізаційного прориву влада перебувала в руках військових кіл, стиль державного управління яких
був аж ніяк не демократичним. Проте навіть певні ознаки сваволі при прийнятті політико-управлін-
ських рішень мали високий ступінь легітимізації в південнокорейському суспільстві. У Сінгапурі, на
відміну від Південної Кореї, авторитарна влада була зосереджена в руках партійно-політичних структур. 

Російський науковець В. Федоров називає такі характеристики авторитарних режимів країн Пів-
денно-Східної Азії — генераторів успішних модернізаційних перетворень, які у своїй основі містять
в тій чи іншій мірі ознаки вияву сваволі: зосередження в одних органах (або особі) виконавчих і за-
конодавчих (а іноді і релігійних) функцій; авторитарні методи правління; особливе становище
у суспільному житті армії, військової еліти та цивільної бюрократії; формування моделі військово-
цивільних відносин на основі забезпечення повного контролю з боку військових за політичним та
соціально-економічним життям країни з одночасним створенням масових проурядових політичних
організацій; встановлення політичного контролю за населенням в рамках концепції національної
безпеки, проти повстанської боротьби з лівими та правими екстремістами [7, с. 16–17, 24]. 

Втім, якщо на початку процесу реформування суспільства названі особливості відігравали суспільно
прогресивну роль, то пізніше вони стали чи не ключовим гальмівником системного оновлення.



Прикладом, у Південній Кореї, починаючи з кінця 1970-х років, правлячий військово-політичний
клас використовував автократичні методи управління з елементами сваволі не стільки заради сус-
пільного поступу, скільки з метою забезпечення самозбереження істеблішменту. Запровадження
військового стану, закриття університетів, заборони мітингів і демонстрацій, арешти лідерів опо-
зиції, встановлення цензури — стали не тільки найяскравішими проявами сваволі з боку політичної
еліти, але й тим поворотним моментом, коли вирішувалося майбутнє політичної модернізації Пів-
денної Кореї. Внаслідок революційних de facto подій в м. Кванчжу відбулося відторгнення автори-
таризму як типу політичного режиму. Південна Корея в особі правлячого класу і громадянського
суспільства, яке робило тільки перші кроки на шляху становлення, зробила остаточний демокра-
тичний вибір, відлік якого розпочався з 29 червня 1987 р., після того як генерал Ро Де У оприлюднив
програму «демократичних реформ» з восьми пунктів, що, поряд з іншим, передбачала прямі загальні
вибори президента [1, с. 45–46].

Інший регіон Азії — Центральна Азія — є прикладом того, що прояви сваволі у процесі політичної
модернізації країн не-західного типу не залишилися у недавньому минулому, на жаль, а є типовими
політичними практиками сьогодення. За словами авторитетної вітчизняної дослідниці проблематики
сучасного політичного розвитку країн Центральної Азії Т. Ляшенко, серед аналітиків, які вивчають
політичну модернізацію у цьому регіоні, побутує три основні точки зору. Перша група науковців ствер-
джують, що в центральноазійському регіоні (ЦАР) демократія неможлива a priori (а значить і прояви
сваволі у процесі політичної модернізації є цілком природними і логічними. — В. С.). Прихильники
другої точки зору, а це переважно місцеві дослідники, переконані, що у названій групі країн буде ство-
рена своя «особлива», специфічна політична модель (відповідно і прояви сваволі вони не визначають
як такі, а лише як особливі методи управління на шляху розбудови національної «демократії». — В. С.).
Треті — представники західної політичної науки — вважають (або принаймні вважали до недавнього
часу. — В. С.), що демократія західного взірця може бути встановлена у цих країнах так швидко, як
активно будуть просуватися вестернізаційні перетворення [8, с. 153–154].

Втім, усі науковці — дослідники перебігу процесів політичної модернізації у державах ЦАР по-
годжується з тим, що, за винятком Киргизстану, в інших країнах утвердилися автократичні режими
персоналістського правління, в яких прояви сваволі з боку правлячого класу є не стільки винятком,
скільки нормою політичного життя останньої чверті століття. Найбільш переконливим доказом того,
що для центральноазійських країн прояви сваволі істеблішменту стали нормою політичного життя,
на наш погляд, є утвердження у названій групі держав, окрім Киргизстану, суперпрезидентського
правління, коли необмежені за обсягом й у часі повноваження глави держави фіксуються формально
на конституційному рівні та/або закріплюються як політична традиція новітнього періоду.

Так, у Казахстані — країні, яка є лідером за показниками соціально-економічного розвитку в ре-
гіоні, безперечне домінування президента над законодавчою і судовою гілками влади було закріп-
лене на рівні Конституції під конкретну людину і під конкретні умови [9, с. 175–176]. Пізніше
відбулося значне звуження самостійності компетенції парламенту Казахстану з одночасним його
перетворенням на двопалатний орган, який ухвалює рішення виключно в інтересах незмінного
глави держави. Саме перетворення посади Президента Казахстану на довічну — зайве підтвер-
дження перетворення проявів сваволі у норму політичного життя країни. «Діяльність сильного пре-
зидента за цих умов виступає як найважливіша засада реалізації необхідних реформ», — зазначав
вітчизняний науковець П. Мироненко у 2012 р. [10, с. 242]. 

Нині ж, зважаючи на наслідки агресії Росії в Україні впродовж 2014–2016 рр., багато хто з казах-
станських і зарубіжних дослідників переконані: поки Президент Н. Назарбаєв залишається главою
держави (який є сьогодні, після смерті ще одного політичного довгожителя ЦАР Президента Узбе-
кистану І. Карімова, найстарішим за віком і терміном перебування на посаді главою держави на
пострадянському просторі), загрози втрати національної державності Казахстану є відносно міні-
мальними, але після його відходу від влади внаслідок природних причин країна вступить в «сіру зону»
невизначеності. Отже, прояви сваволі у процесі політичної модернізації з боку глави держави, який
зосереджує у своїх руках фактично всю повноту влади, підміняючи законодавчу, виконавчу і судову
її гілки, для низки країн, зокрема для держав ЦАР, можуть розглядатися також як гарантія збереження
національної державності і дотримання державного суверенітету з боку сильних й агресивних сусідів,
однак на доволі обмежений час — тільки на період фізичного життя такого глави держави.

Найбільш показовими прикладами вияву ознак сваволі у процесі здійснення політичної модер-
нізації впродовж останніх двадцяти п’яти років на європейській частині пострадянського простору
є, безперечно, Росія та Білорусь, де утвердилися суперпрезидентські системи правління несхідного
взірця. Ці режими частково мають спільні риси з персоналістськими режимами ЦАР, зокрема такі:
довічне de facto правління чинних глав держав; формування у більшому (Росія) чи меншому (Біло-
русь) масштабі культу особи глави держави; визнання президента єдиним остаточним центром при-
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йняття політико-управлінських рішень у країні, чиї дії не має права піддавати сумнівам жоден пуб-
лічний політичний або соціальний актор, якщо він прагне залишатися системним суб’єктом полі-
тики; вибори, у тому числі й президентські, мають суто декоративний характер, а справжня
політична конкуренція в країні знищена під прямим (хоча і не публічним) контролем глави держави. 

Український науковець Г. Шипунов на основі здійснення комплексного аналізу авторитарних
систем правління в Росії та Білорусі стверджує, що політичні режими обох країн можна класифіку-
вати як гібридні з чіткою тенденцією у бік авторитаризму (на нашу думку, в останні два роки полі-
тичний режим в Росії демонструє чіткий рух у напрямі неототалітаризму. — В. С.). На переконання
дослідника, на користь його твердження свідчать такі факти: домінуючу позицію в системі державної
влади обох країн займають їхні президенти, які підпорядкували собі повністю законодавчу і судову
гілки влади; виключно глави обох держав мають усі можливості для використання формально неза-
лежних правоохоронних, судових і контрольно-ревізійних органів для боротьби зі своїми політич-
ними опонентами (а подекуди — для їх фізичного знищення. — В. С.); президентська влада має
гіпертрофований характер за умов повної або часткової відсутності тих демократичних інститутів,
які б мали стримувати автократичні зазіхання глави держави (зокрема мова йде про Парламент і про
Конституційний Суд); у політичній системі домінують не формальні, прописані в Конституції та
інших нормативно-правових актах, інститути, а неформальні правила, які відкривають широке поле
для позаконституційних і незаконних дій президентів обох країн; у названих державах під прямим
наглядом президентів  встановлено жорсткий контроль за діяльністю політичних партій та функціо-
нуванням базових інститутів у сфері «третього сектору»; в обох суспільствах переважає змішаний тип
політичної культури та спостерігається майже повне підпорядкування центральних і значущих для
формування громадської думки ЗМІ інтересам президентської адміністрації [11, с. 16–17].

Закріплення ознак сваволі правлячого класу загалом та глави держави насамперед як норми по-
літичного життя в процесі здійснення політичної модернізації у Росії та Білорусі впродовж останніх
двадцяти двох (у Білорусі) та шістнадцяти (у Росії) років призвело, таким чином, не лише до пере-
форматування національних політичних систем, коли спроби демократизації були зупинені і від-
бувся авторитарний відкат, а й до значних трансформацій у масовій суспільній свідомості
абсолютної більшості білорусів та росіян. Відомий в останні два роки «феномен 86%» у Росії є по-
казовим прикладом подібної трансформації, коли будь-які рішення глави держави, навіть не тільки
відверто волюнтаристські й свавільні за своєю природою, а й безперечно злочинні з точки зору між-
народного права, не просто мовчазно сприймаються абсолютною більшістю громадян, а й палко і
щиро підтримуються. Відтак, на прикладі передусім сучасної Росії ми можемо спостерігати за тим,
як закріплення ознак сваволі з боку істеблішменту, що стають нормою політичного життя, призво-
дить насамкінець до контрмодернізації в політичній, економічній, соціокультурній царинах і до ут-
вердження антиморальних та антигуманістичних норм та правил як найвищих цінностей
неототалітарного de facto режиму, утвердження котрого підтримують ті самі 86 % громадян.

Розгляд прояву ознак сваволі у процесі політичної модернізації у різних регіонах і країнах світу,
безперечно, не може бути обмежений представленим вище аналізом. На думку автора, подальші
дослідницькі розвідки мають бути присвячені вивченню прояву ознак сваволі в інших регіонах світу —
у Латинській Америці та Африці, а також пов’язаній з окресленою у цій статті проблематикою —
питанням висвітлення негативних наслідків феномену сваволі (архаїзації політичного і соціального
життя, автократичних відкатів тощо).
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АНОТАЦІЯ
Проаналізовано ставлення росіян до людей іншої національності, дано декілька документальних свід-

чень мовної імперської російської політики щодо українців. Вивчено історичне походження слова «язик»
в мові росіян і запропоновано власну версію. Пояснено історію утопічної ідеї встановлення всесвітнього
панування та наслідки реалізації такого плану. Показано динаміку зміни назв цієї ідеї від «Обіцяної
землі» до «Русский мир» — Російський всесвіт. Надано документальне підтвердження — «заповіт»
Петра 1, яким керуються керівники Росії. Висвітлено, як брехнею прикриваються жахливі злочини,
притаманні роду Єфрема від біблійного часу до сьогоднішньої «гібридної війни». Надано характеристику
журналістам-пропагандистам «руського миру» та інформаційних студій. Наведено факти злочинів,
що на рівні фашистських. Наведено біблійні цитати, що пояснюють або підтверджують дослідження.

Ключові слова: русский мир, імперія, свобода, мова, душити, тероризм, красний терор, забо-
рона,єфремляни.

HISTORICAL ORIGINS OF THE IDEA «RUSSKIY MIR». 
GENEALOGY OF MOSCOVITS
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SUMMARY
In the article author examines the relation of Russians to people of other nationalities, gives some documentary

evidence of Russian imperial language policy in relation to Ukrainian people. Searches historical origins of the
word «yazuk» in the russian language and gives his version. Explains the history of utopian idea of establishing
world domination and implications of such a plan.  Depicts the dynamics of changes in the names of the idea from
«Obitsyanazemlya» to «Russkiymir». Lists documentary evidence — testament of Peter 1, that Russian leaders
guide. The article deals with how lies are hiding terrible crimes inherent to kind of Ephraim from Biblical times to
today’s «hybrid war». Author presents the characteristics to journalists-propagandists of «Russkiymir» and infor-
mational agencies.  Shows facts of crimes at the level of fascist. Lists Bible quotes that explain or prove the findings.

Key words: russkiy mir, empire, freedom, language, choke, terrorism, red terror, prohibition, yephremlyans.

«Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою занапастить?» [Біблія, Єв. від св.
Марка, гл. 8:36].

«Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху
здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти! Так і ви, — назовні здаєтеся людям за
праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня!» [Біблія, Єв. від св. Матвія, гл. 23:27, 28] .

Я взяв ці дві біблійні цитати, яким близько 2000 років. За змістом, вони характеризують тепе-
рішніх керівників і суспільство держави, які використовують різні способи і форми ведення війни
проти незалежних держав. Ця війна названа «гібридною». Кремль називає це — «Русский мир».
Так хто чи що заставляє російських керівників і суспільство повторювати гріхи, які осуджені і за-
стережені в БІБЛІЇ? Що означає «Русский Мир», тобто — Російський всесвіт?

Коли фарисей (так називали в юдеї священик ів. — Р. Н.) спитав Ісуса: «Учителю, котра заповідь
найбільша в Законі»? Він же промовив йому : «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією
душею своєю, і всією своєю думкою».  Це найбільша й найперша заповідь. А друга однакова з нею:
«Люби свого ближнього, як самого себе». На двох оцих заповідях увесь Закон і Пророки стоять». [Біблія,
Єв. Св. Матвія 22.36—40]. То чиїми законами чи беззаконням керуються ідеологи «Русского мира»?
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Громадянам Радянського Союзу дуже часто доводилось у розмовах чути зневагу від росіян до
людей іншої національності. Всіх неросіян вони називали загальною назвою — «нацмен», тобто
національна меншина, і застосовувалась вона  для образи. Були ще інші форми образ. Різні націо-
нальні групи обзивали «чурками, косоглазими, чорнож… і т.п.». Нас, українців, обзивали хохлами.
Ми у відповідь обзивали їх кацапами. Одне і друге прізвисько має пояснення походження. Мали
місце насмішки над неправильною вимовою російської мови. В анекдотах найбільше насмішок
діставалось чукчам, вірменам під назвою «вірменське радіо», грузинам, молдаванам, євреям. Аме-
риканців діставали карикатурами творчої групи «Кукринікси», називаючи зображеного горбоно-
сого з борідкою і в капелюху капіталіста «дядю Сема» палієм війни. Назва «Сем» була з підтекстом,
малося на увазі «семіт».  

Діставалось росіянам і від нас. Наприклад: заповняє російський офіцер анкету, де дає відповідь на
питання «какіми язикамі владєєтє, відповідь: русскім, командним і матірним». В час подій на майдані
в Києві одна із представниць «великоросов — новоросов» в інтерв’ю тележурналісту рекомендувала
«западнікам» вернутись у Карпати жити на «своїх йолках». Тим самим натякала на теорію чи версію
Ч. Дарвіна відносно нас, а також що Київ належить «Русскому миру». На днях прочитав в інтернеті,
що так званий «мер» Севастополя Сергій Міняйло  в інтерв’ю журналісту «Медуза» радить кримським
татарам освоювати території «високо-високо  в горах». Мене дивувало у свій час таке зверхнє став-
лення, і навіть ображало і обурювало. Я ставив собі питання, звідки це у них? Що то за «арійський
рід», що «разгаваріваєт человеческім общепонятним язиком», тобто, унікальним — одним «матю-
кальним» словом, чи двома виражає будь-яку дію, результати, характеристику, адресу і т.п.?

Чи можна догадатись, чому мова «великоросів» називається «ЯЗИК»? Язик справді є складовою
частиною мовного апарату людини. Вираз, «я розговариваю многими языками» українцеві звучить,
як «абра кадабра», тобто беззмістовно. Росіяни вимагають, щоб з ними розмовляти «человеческім
язиком». Інші ж мови — «телячі язики», тобто мова «бидла», в їхньому розумінні, не мають права
на існування. Чому час не міняє їхньої поведінки і ставлення до інших націй і держав?

За 400 років спільної з ними історії близько 40 різних циркулярів, наказів, указів, постанов за-
бороняли українцям користуватись рідною мовою. Як ці заборонні документи і дії царської і Ра-
дянської Росії правильно назвати — голокостом,фашизмом, націоналізмом, шовінізмом, чи
ж сатанізмом? На мою думку, всі ці назви є правильними. Адже без мови нема нації.

Знаний у науковому світі лінгвіст, одесит Михайло Красуський у своєму дослідженні прийшов
до висновку, що «малороссийский язык не только старше всех словянских, не исключая так назы-
ваемого старословянского, но и санскритского, греческого, латинского и прочих арийских». Праця
«Древность малороссийского языка» була опублікована у 1880 році мізерним тиражем і за вказівкою
царської влади весь тираж старались знищити. Випадково чи спеціально збережений кимсь у ки-
ївській бібліотеці екземпляр дає тепер можливість нам ознайомитись з аргументами і висновком
науковця. Зараз зацікавлені можуть знайти її в інтернеті. Читайте! Думайте! Очевидно, що Михайло
Красуський свою наукову роботу написав наперекір міністру поліції Московії П.Валуєву. В 1863 році
виданий П.Валуєвим таємний поліційний циркуляр про заборону видавати підручники, літературу
для читання та релігійні книжки українською мовою, якої «не было, нет и быть не может», … «обу-
чение во всех без изъятия училищах производится на общерусском языке и употребление в учили-
щах малороссийского языка нигде не допущено». Валуєву передувало розпорядження міністра
освіти А. Шишкова, видане в 1824 році: «Воспитание народное по всей империи, не смотря на раз-
ность вер и языков, должно быть чисто русское. Цензурний режим зобов’язував «подвергать запрету
всякое малороссийское слово, как по существу вредное и опасное для государственного единства».
Читайте! Думайте!

Після останніх «братських подій», тобто спроби встановлення у нас «русского мира», я інтен-
сивно став шукати відповідь, що вони хочуть від нас і від світу? Що означає «Русский мир»? Звідки
в них така ненависть до всіх і вся? І чому «ЯЗИК»? Я знайшов цікаве пояснення приєднання тери-
торій, сусідніх до Росії, у В.Леніна в його газетній статті. В ній виражено продовження політики
царської Росії. Адже цар заради подібного плану, щоб материлізувати ідею ПАНСЛАВІЗМУ і діб-
ратись до українців — червоних русів та інших і європейських слов’ян, та захопити собі ще шмат
слов’янської території Європи, спровокував Першу світову війну .

Цитата із газетної статті В.І.Леніна «Про сепаратний мир», газета «Соціал — Демократ» № 56,
6 листопада 1916 р. (Твори В. Леніна, том 23, с. 113).

« Якщо не можна взяти більшого в Європі після приєднання Румунії і Греції (від якої «ми» взяли
все, що могли), тоді візьмімо, що можна! Англія «нам» зараз нічого дати не може. Німеччина «нам»
дасть, можливо, Курляндію і частину Польщі назад, і, напевно, східну Галичину — це «нам «особ-
ливо важливо, щоб задушити український рух, рух багатомільйонного народу, який історично ще
спав до нині, до свободи і до рідної мови, — напевно, також турецьку Вірменію».
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Вдумуючись у зміст Ленінського аналізу ситуації і плану дій про максимальне прилучення те-
риторій до Російської імперії, мав би кожний дивуватись, звідки це в голові уродженця Симбірська?
В. Ленін добре пам’ятав розпорядження міністра А.Шишкова про небезпеку українського слова
«для государственного единства» імперії. Адже в Російській імперії існував національний гніт ба-
гатьох народів, в т.ч . і євреїв, а простій людині територія Росії розумом неосяжна і цього їм замало.
А у В.Путіна «Россия безгранична». Невже ця манія панування над великими територіями і наро-
дами взята із Біблії, де обіцяно «Богообрання» потомству Авраама: «Зведи очі свої, та поглянь із
місця, де ти, на північ, і на південь, і на схід, і на захід, бо всю цю землю, яку ти бачиш, Я її дам на-
віки тобі та потомству твоєму»? [Біблія, книга Буття, гл. 13:14, 15]? І зрештою, ким себе вважав
В.Ленін-Ульянов?

В історичному часі Бог зробив це і «обдарував» вихідців з Єгипту краєм, «медом і молоком те-
кучим», тобто ханаанським Краєм [Біблія, книга Повторення закону, гл.7 : 1]. Бог попередив євреїв,
називаючи цей народ «твердошиїм», якщо вони не дотримуватимуться даних їм Божих законів у за-
мешканому Краї [книга Левит, гл. 26:32–33] : «І спустошу Я Край той — і будуть дивуватися з того
ваші вороги, що мешкають у ньому. А вас порозпорошую (розсію. — Р. Н.)  поміж народів, і вийму
за вами меча, — і стане край ваш спустошенням, а міста ваші будуть руїною… ». Про те саме йдеться
у Біблії [кн. Повторення закону, гл. 4:27]. Але за недотримання законів Божих і зневагу Його сина
Ісуса Христа була кара нащадкам Авраама. Бог здійснив свої попередження і були вони розсіяні
між народами, звідки і пішла назва «рассеяніє» — рассеянє. [«Атлас біблійної історії», виданий
в Москві Російським біблійним товариством, 1995 р.]. 

Нащадки Єфрема, молодшого сина Йосифа, думають, що вони до сих пір вибрані Богом, Мос-
ква — другий Єрусалим, а Біблія інформує не про них. Одночасно маємо знати, що решту 11 колін
із нащадків Якова, розсіяних поміж народами, не виділяються такою агресивністю. Навпаки, жи-
вуть у різних суспільствах у повазі, дотримуючись своїх древніх традицій, і керуються законами
Тори і законами держави місця проживання. Читайте! Думайте! 

І звідки така ненависть до українства, української мови? Невже від міністра А. Шишкова?
А може, це ненависть генетична? Чому так боявся В. Ленін свідомості українців мати свою свобідну,
незалежну державу? Адже на етнічних українських теренах євреї жили численним народом. Невже
ця тайна закопана так «глибоко», що нам трудно до неї докопатись? У сьогоднішній Україні Зако-
ном «Про національні меншини в Україні» (від 25.06.1992 р.) всі нації зрівнюються в гарантіях і
правах з українцями. В. Леніна менше всього цікавили права націй, чи їхнє існування. Він не був
євреєм, а був космополітом глобалістом і жадав влади над народами і їхню землю. Для досягнення
цілі — «морально» було все, що відповідало інтересам «пролетаріату» (хитро маскував свій «гібрид-
ний план»).  

Свою брехню (неправду) народу В. Ленін почав з «Квітневих тез» в 1917 р. Вчинивши «жовтне-
вий» переворот, більшовики показали свій сатанинський спосіб керувати державою. Першими по-
пали під більшовицький терор моряки Кронштадта. За ними наступною жертвою стала Україна.
В. Ленін спішив душити «український дух». В січневі дні 1918 р. банди М. Муравйова направлені
задушити проголошену незалежну Україну. Ці події запам’ятались українцям боєм під Крутами, де
триста юних гімназистів і студентів повторили героїзм спартанців під Термопілами, щоб зупинити
на якийсь час «старших братів». Соціалісти В. Винниченко і М. Грушевський не сподівались на
таку «братню любов» і пролетарську порядність соціалдемократів,розпустили армію. Ленінці в Ук-
раїні поводились,як бандити і грабіжники, хижо і, по-садистськи, жорстоко.

Оголошений більшовиками «красный террор» прокотився по всій території бувшої імперії за-
хопленій більшовиками. Спогади очевидців і документальні свідчення, що є в інтернеті, наводять
на думку, що терористами керували з пекла. Не даром такі дії називають «садизм», тобто, сАДАизм,
а виконавців називають «садист» — с АДА іст (з пекла є). Лише маленьку частинку поведінки бу-
дьонівців на території України описав одеський єврей Ісаак Бабель у своїй книзі «Первая конная»,
за що йому відібрали життя дзержинці. Це він розказав, що найвищим «шиком» у вояків Будьон-
ного вважалось відрубати шаблею голову єврею і не запачкати галіфе. 

Із ленінської статті бачимо, як він хоче одержати максимальну площу території при укладенні
сепаратного миру. А для здійснення плану створення всесвітньої імперії «пролетарів» було висунуто
ідейне гасло: «Пролетарі всіх країн єднайтесь». Ця ідея розширювала географічну територію цар-
ського «панславізму». Це гасло в Червоній Армії конкретизувалось в бойовий заклик: «Дайош
МІРОВУЮ революцію».

Тепер трансформувалось в «РУССКИЙ МИР». Одержавши поразку на Віслі, яку в Польщі на-
зивають «диво на Віслі і чудо в Замостю», росіяни не відмовились від плану захоплення Європи за
допомогою «пролетарів всіх країн». Робились спроби здійснити це через регіональне захоплення
влади в Угорщині, Іспанії. З приходом до влади А. Гітлера, С. Сталін вирішив «поставити» на нього.



Допомога гітлерівцям робилась, наскільки можна було, таємно. Це і навчання німецьких офіцерів
у радянських військових навчальних закладах, і матеріальна допомога під виглядом торгівлі, і обмін
досвідом партійного будівництва, і організації та будівництва концентраційних таборів, які ще за-
початкував В. Ленін. Учні перевершили учителів. Народовбивство голодом та іншими способами,
що було у ленінців, фашисти поставили на промислову основу, побудувавши фабрики смерті в та-
борах, чи організацію масових розстрілів. Подібно до ленінського вироку українцям, гітлерівці ви-
несли вирок смерті євреям — юдеям, циганам, не оминули б у перспективі і українців та інші
народи. 

В результаті співпраці керівників Радянського Союзу і Німеччини, вийшли на угоду, яка увійшла
в історію, як «Пакт Ріббентропа — Молотова». Наслідком угоди був поділ Європи між Німеччиною
і Радянським Союзом що і сьогодні пропонує Кремль керівникам США. Ленінці-комуністи додали
до своєї імперії Естонію, Латвію, Литву, західну Білорусію, і що було «особливо важливо» для В. Ле-
ніна — можливість «душити» західну Україну (у статті В. Леніна — східну Галичину). Розправившись
у вересні 1939 р. за два тижні з Польщею, союзники здійснили заплановане. 

З такої радості був влаштований тріумфальний переможний парад військ двох загарбників у місті
Брест, про який теж старались витерти все із пам’яті. Не зупиняючись на досягнутому, Й. Сталін
задумав повернути Фінляндію до радянської імперії і почав з провокації війни в листопаді 1939 р.
Засмакувавши свободу, цей мужній народ не поступився свободою. Втративши понад двісті тисяч
війська, Й. Сталін змушений був укласти мирну угоду, прихопивши шматок землі фінів. Всі свої
агресивні, загарбницькі дії пояснювали, що це вони хочуть «рабочих и крестьян освободить от экс-
плуататоров», братською допомогою, або ж якусь іншу брехню.

Найжахливіший з-поміж інших є наслідок виконання ленінського плану, «задушити український
рух» — це голодомор українців. Вірний учень В. Леніна, «вождь і вчитель всіх народів» (вдумайтеся
в ці радянські слова — це відверте бажання панувати над умами і територією народів світу) Й. Ста-
лін, продовжив справу В. Леніна. І задушили більшовики-комуністи мільйони українців голодом,
розстріляли, замордували в таборах, потопили заповнені арештантами баржі, подавили танками
в повсталих таборах. Кати жодного дня не були без роботи. Свій терор, свій садизм, більшовики
оформляли через суди і через «тройки» відповідно до вказівки В. Леніна, а потім Й. Сталіна. В ба-
гатьох випадках користувались формою вбивства «убрать без суда і слєдствія». Ось що приписав
робити більшовицьким судам В. Ленін у своєму листі від 17 травня 1922 р. Наркому юстиції Д. Кур-
ському : «Суд должен не устранить террор, обещать это было бы самообманом или обманом, а об-
основать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо
как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят
условия применения на деле, более или менее широкого. С коммунистическим приветом, Ленин»
(Повна збірка творів, т. 45, с. 190–191).

Все, що можна було втиснути в якісь рамки комуністичних законів: свої злочини, свій терор,
виправдовували цим законодавством. За п’ять колосків судили, такий був закон. Але були страшні
злочини, які не встигали юридично оформляти, або ж за масштабами вони не вписувались  в жоден,
навіть сатанинський закон. Червоний терор, розстріл львівських учених у перші дні війни, розстріл
усіх арештованих, хто на початку війни був у тюрмах західної України, розстріл багатьох тисяч по-
лонених польських військових в Катині, в Старобільську біля Харкова, у відомій Биківні під Киє-
вом, в Осташківському таборі Калінінської області. 3 березня 1959 року в таємній записці НР —
632 — Ш на ім’я М. Хрущова голова КДБ О. Шелєпін запропонував знищити 21857 особових справ
розстріляних високо освічених військових і цивільних польських громадян, тобто еліту польської
держави. Серед розстріляних другими за чисельністю були українці , що були у складі польської
адміністрації і війська. 

І ще багато відомих і невідомих місць захоронень комуністичних жертв юридично не оформлені.
Були юридично не оформлені жертви голодомору. Траплялись записи у свідоцтвах про смерть:
«причина смерті — українець». Все це замовчувалось, або брехливо «свалівалі» (а слово це росій-
сько-ленінське!) на фашистів, націоналістів, на поганий врожай, або «не было». Із зібраної інфор-
мації першим юридично визначив голодомор в Україні геноцидом в 1953 році польський юрист
єврейського походження Рафал Лемкін. В комуністичній Польщі доповідь — статтю Р. Лемкіна про
геноцид ніхто не хотів надрукувати.

Нормальній людині страшно читати спогади та дивитись фотодокументи про «красный террор»
в Росії, про голодомор в Україні. Всі страшні передсмертні муки для жертв, очевидно, підказані
катам професіоналами пекла. Свою «професію катів » ленінці сповна показали на всіх загарбаних
територіях.

А перед світом вони безгрішні ангели. І не вони винні, що довелось запровадити в державі «крас-
ний терор» і знищити близько 18 млн росіян. Не вони вбивали С. Кірова, Л. Троцького, М. Щорса
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та багатьох інших політичних діячів. Не вони організовували штучний голод. Не їхні кадри воювали
в Іспанії. Не вони винні, що в 1937–1938 роках довелось розстріляти трьох маршалів: В. Блюхера,
М. Тухачевського, П. Уборевича, які «стали агентами іноземних розвідок». Загинули всі командуючі
військовими округами. Всього за 1937–38 роки було репресовано одну п’яту частину офіцерських
кадрів. Не вони кинули живими в соляну шахту більше понад тисячу арештантів з міста Перемишля
в червні 1941 року. Серед арештантів були поліціянти, адміністрація, бізнесмени, власники під-
приємств й інтелігенція перемишльського повіту польської держави та національно свідомі укра-
їнські патріоти. Національний склад арештантів в основному був з поляків, українців і жидів —
євреїв. Шахта ця знаходиться в лісі біля невеличкого поселення ремісників — Саліна за 3 км. від
Добромиля, Львівської області. Перша письмова згадка про Саліну датується 1300 роком, де гово-
риться про соляні промисли. Звідси сіллю високої якості забезпечували століттями половину Єв-
ропи. Отже, не вони … Не вони, а німці розстріляли в Катині та інших місцях полонених поляків.
Не вони, а німці знищили членів КПЗУ. Так, німці закінчували, а почали НКВД. Не вони підривали
в Києві будинки разом з мешканцями на Хрещатику. Не вони готували і фінансували кадри між-
народних терористів і продовжують це робити і зараз. Не вони вишколювали і фінансували Ясіра
Арафата і йому подібних. Не вони, а чеченці підривали будинки в Москві, і чеченці стріляли по
своїх дітях в Беслані. Ніхто нікого не стріляв в Новочеркаську. Все, що робилось на поділ держав,
на війну брата з братом, що продукувало чимраз більше ненависті і грішників серед людей Землі,
задумувалось у Кремлі. Можливо, це спадковість від Каїна, що вбив брата свого Авеля? Це вони
політичні вбивства поєднали з терором. Вбивства політичних опонентів у своїй державі, вбивства
лідерів інших народів стали нормою державної політики. В таких убивствах старанно знищувались
сліди злочину, або спеціально підставлялись виконавці потрібної їм нації для провокації ненависті
між націями. Пригадаймо вбивство Л. Троцького, С. Кірова, П. Машерова, Є. Коновальця, С. Пет-
люри, С. Бандери. Вбивство президента Джона Кеннеді терористом Лі Освальдом, слідство у справі
якого виходило на його проживання якийсь час в Союзі.

Слідство на замах вбити Павла Другого Папу Римського виходило через виконавця турка на
службу безпеки Болгарії, а через них на КДБ Союзу. Вбивство В.Чорновола і журналіста П.Шере-
мета теж загадкове і підозріле. У своїх діях вони «захисники, миротворці або ж освободітєлі».
І В. Путін теж не винуватий. Він «змушений» захищати «русскоязичноє населєніє» від бандерівців,
адже вони розмовляють з росіянами в Україні українською мовою. Вони змушені були збити літак,
бо ж задумана в Москві передислокація «Бука» на Донеччину не для параду.

І, НАЙСТРАШНІШЕ, запланований, озброєний «калашами» і сучасною зброєю, та вирощений
Кремлем тероризм розвивається і розповзається земною кулею. Ввівши в 1979–1989 р. радянську
армію в Афганістан і розпаливши війну, яка палає до сьогоднішніх днів, своєї вини в цьому не бачать.
Москва втратила керівництво і тепер брехливо заявляє, що вони борються з міжнародним терориз-
мом. Земля палає. Агресія, руйнування, братовбивство, смерті, покалічені зброєю, голод, сльози, пе-
кельні жахіття, тюрми, біженці — оце і є «Русский мир», тобто, Російський світ або ж Всесвіт!

Суд незалежної України на основі архівних документів, свідчень очевидців, встановив органі-
заторів голодомору і назвав їх прізвища. На жаль, стаття В. Леніна «Про сепаратний мир» не була
взята судом до уваги як документ. Мало хто знає про існування цього документа. Адже це перший
документ-план, згідно з яким ленінські кати «душили» українців, щоб вони замовкли. А вони по-
яснювали, що їм потрібний хліб для робітників Петрограду. Не було урожаю. Не було … Чи змінив
час їхню поведінку і дії?

В Біблії в книзі Пророка Ісаї я знайшов запис, який, на мою думку, стосується сьогоднішньої
історії. Там йдеться про гріховну поведінку єфремлян, дана характеристика, притаманна їм, та очі-
кувані на них кари. Єфремляни — нащадки Єфрема, рід молодшого сина Йосифа. Розмовляли
вони іншою мовою, як юдеї, адже Йосиф, наймолодший син Якова, був одружений на дочці єги-
петського священик а «фера она » (фераон — світильник Бога, а фараон, це правитель — світло
Бога. — Р. Н.) і розмовляв з своїми братами за допомогою перекладача. «А вони не знали, що Йосиф
їх розуміє, бо був поміж ними перекладач» [Біблія, кн. Буття, гл. 42 : 23]. Ну який ще народ корис-
тується прізвищем чи іменем «Єфремов, Єфрем», чи Яков, Яковлев? Є припущення, що в цей час
у Єгипті була прадавня слов’янська мова. Хто ще зберіг у своїй мові слово — папір, від назви папі-
руса, який використовували для виготовлення матеріалу, на якому писали? Хто дав назву Нілу
«Річка»? [Біблія, кн. Буття, гл. 41:17, 18]. Хто ще зберіг древню назву єгипетської столиці Мина
в назві своєї столиці — МІНСЬК? А назву «білоруси» від назви Білий Ніл, так називалась частина
Нілу, що ніс піну після порогів Ассуану. А назву першої стоянки після виходу з Єгипту «Мозир» пе-
ренесли на територію, що тепер в Білорусії. На зв’язок з Єгиптом можна навести багато аргументів.
Адже французький лінгвіст Шампільон, знаючи трохи слов’янську мову від своєї бабусі, розшиф-
рував єгипетські написи. Виходить, що сини Йосифа — Манасія і Єфрем росли в слов’яномовному



оточенні. І мова ця (язик) від материнської лінії для них набута, ЧУЖА. У росіян зберігся військо-
вий термін, впійманий ворог — «ЯЗИК», тобто чужинець, язичник. Тому то і розмовляють вони
«ЯЗИКОМ», тобто запозиченою Йосифом ЧУЖОЮ мовою для своїх потомків. Я думаю, що істо-
ричні і біблійні згадки про язичників, які спілкувались «язиком» найперше стосувались потомків
Йосифа. І рід їх на половину від отця, тобто роду Йосифа, і тому в історичному часі їх називали
«половці», де «пол» — половина, а «ова — ава» це — отця (від деяких росіян можна і зараз почути
вираз у рахуванні — полста, полста один, полста два і т.д.  — Р.Н.). Не виключено, що ще якась час-
тина роду Якова перейняла слов’янську мову. Із розмови Ісуса Христа з самарянкою біля криниці
дізнаємось, що самаряни називають своїм отцем Якова, батька Йосифа. «Чи Ти більший за нашого
Отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам з неї пив, і сини його, і худоба Його?… Як же Ти
юдеянин бувши, та просиш напитись від мене, самарянки? Бо юдеї не сходяться із самарянами
[Біблія, Єв. св. Івана, гл. 4:9, 12].

Що ще цікавого розказує Біблія про перебування Йосифа і роду Якова в Єгипті? Хто хоч раз
прочитав Біблію книгу Буття, пам’ятає про сім років врожайних і сім неврожайних. Йосиф порадив
фараонові, що потрібно зробити, щоб спастись від голоду. І сказав фараон Йосифові: «Дивись, —
я поставив тебе над краєм єгипетським». [Біблія, кн. Буття, гл. 41:41]. За врожайні роки Йосиф
зробив великі запаси їжі, розмістивши її по містах. Наступили голодні роки по всіх краях, а в усім
єгипетськім краї був хліб.

«І зібрав Йосиф усе срібло, що знаходилося в єгипетськім краї та в Краї ханаанським, за поживу,
що вони купували» [Біблія, кн. Буття, гл. 47:14]. До кінця голодних років Йосиф відібрав від єгиптян
все майно. Не брав тільки від жерців і своїх братів. Володарював Йосиф після голоду 66 років. Світ-
ська історія пише, що в Єгипті відбулось повстання і ті, що зробили єгиптян рабами, самі стали
невільниками — рабами. Це було важке випробування роду Якова. Пройшовши шлях панування
і рабства, Бог вивів цей рід з Єгипту, давши йому закони для праведного життя. Потомки Єфрема
на новому місці ходили до сусідів «поживитись», забувши про заповідь «не кради». [Біблія, 1 Кн.
Хронік,  гл. 7:21]. «…І повбивали їх люди Гату, народжені в Краю, бо вони зійшли були забрати їхні
череди. І був у жалобі їх батько Єфрем (князь роду Єфрема. — Р.Н.) численні дні, а брати його при-
ходили розважати його». Чи не нагадують ленінські і сталінські події ці давні, єгипетські часи, коли
людей зробили безземельними і безправними ?

Тепер цитата пророка Ісая: «Горе тобі, Самарії, (однойменна назва гори з територією, на якій жив
рід єфремлян. — Р.Н.) короні пишноти Єфремлян п’яних, квітці зів’ялій краси його гордості, що ле-
жить на верхів’ї долини врожайної, від вина сп’янілих!» [Біблія, кн. Ісаї, гл. 28]. І продовження: «Тому
то послухайте слова Господнього, ганьбителі, що пануєте над народом, що в Єрусалимі! Бо кажете
ви: «Заповіта ми склали зо смертю і з шеолом (пеклом. — Р.Н.) зробили умову. Як перейде той бич
(кара Божа. — Р. Н.), мов вода заливна, то не прийде до нас, бо БРЕХНЮ МИ ЗРОБИЛИ ПРИТУЛ-
КОМ СВОЇМ І В БРЕХНІ МИ СХОВАЛИСЬ!» [Біблія, кн. Ісаї, гл. 28; 6 14,15]...П’янство в них спо-
конвічне. А брехня і сьогодні супроводжує цей рід і називається тепер гібридною, і виливається зміїна
отрута на голови народів світу. Витрачаючи величезні кошти, росіяни захопилили теле-, радіопрос-
тори світу, через проплачених корупціонерів-журналістів роблять замовні, брехливі статті навіть в ав-
торитетній пресі Європи чи Америки.

Використовуючи демократію європейських держав і свободу слова, пропихають брехню на ек-
рани, на шпальти преси. Думаю, що в багатьох зберігся в пам’яті замовлений в Англії телерепортаж
про «фашизмі расизм» у Львові напередодні єврофутболу в 2012 році. Пригадаймо також, як 140
проросійських депутатів нашої Верховної Ради, тобто комуністи і регіонали,звернулись до по-
льського Сейму, щоб дали вони оцінку подіям у часи війни на Волині і назвати їх «геноцидом проти
польського народу». Відвертаючи увагу від комуністичних гріхів знищення «врагов народа», орга-
нізації голодомору, розстрілів полонених поляків, загибелі польської делегації під Смоленськом,
знайшли болючу проблему відносин між поляками і українцями. Ідеологом виконання кремлів-
ського плану був Вадим Колісніченко. Зрадник депутатської клятви Верховної Ради України, за-
проданець, юда, виконував волю Кремля, щоб Україну розпинали. Польський Сейм виконав
просьбу зрадників і навіть майже дослівно повторив польськомовний текст, як це в зверненні за-
писали депутати регіонали і комуністи, ці чорні ангели ...А Колісніченко з депутата Верховної Ради
України в Криму вже «ніхто». В Росії «предателей» не поважають.

Для просування ідеології «Русского мира» в Україну засилають журналістів-пропагандистів
ФСБешників. Зараз в Україні працює цілий підрозділ ФСБ. Може, це одна з найбільш вдалих опе-
рацій ФСБ. Першим, як пам’ятаєте, був Дмитрій Кисельов, який світ лякає перетворити в «радіо-
активний попіл». 2 липня 2014 року СБУ відкрила кримінальне провадження відносно Кисельова
щодо фінансування сепаратизму і тероризму на сході України через Міжнародний Інститут Преси.
Тому то з України він втік. Після вибору президентом В. Ющенка був засланий в Україну Шустер.
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Роман Наконечний. Історичні витоки ідеї «Русского мира»  родовід московитів

На заміну йому, чи з інших міркувань, переїхав в Україну Євгеній Кисельов. Інтелігент, високо
освічений професіонал, колишній викладач вищої школи КГБ «змушений» виконувати брудну ро-
боту. Глибоко законспіровані «глашатаї свободи слова» проникають до нас з легендою демократів
і правдолюбців.

Подумайте, чи ж сучасна Росія може простити людину, яка була з талібами-американцями в Аф-
ганістані і готовила фальшиві газети «Красная Звезда», які в певний спосіб доставлялись радян-
ським військовим, або ж хто надурив (надурила) офіцерів українського походження високого рангу
штабу Міністерства Оборони Росії? Офіцери відбули свій строк у криміналі, а ініціатор афери «про-
щений». Про свої «антирадянські подвиги» розказував сам С.Шустер. А СБУ цю «лапшу» проков-
тнули і мовчать? ФСБешне завдання — оббрехати наш народ, наших військових, наших керівників,
протиставити українця українцеві виконують старанно. За підлість їм непогано платять. А за це ви-
сококваліфіковані агенти-журналісти придумують про нас страшилки: «в Києві захопила владу
хунта і фашисти бандерівці». І зразу, прибувши у відрядження з «Кремля», починають політичний
«бал» на телеекранах і радіохвилях. Ганапольський це називає «вбивати гвозді в голови». І це вони
роблять висококваліфіковано. Але ніхто із засланих Кремлем журналістів для «промивання наших
голів» не згадує історію Росії, їхніх князів-царів з довгими загребущими і кривавими руками. В іс-
торії вони залишились з відповідними назвами — Юрій Долгорукий, Іван Грозний, Дмитрій Гроз-
ниє Очі. Довгі руки і страшні діла їхніх нащадків видні і в наш час у діях і змісті, розповсюдженні
по земній кулі «Русского мира». Не пояснюють, що таке «коричневий і червоний фашизм», що таке
український націоналізм чи фашизм? Не розказують, як церква і народ рятували у нас євреїв і їхніх
дітей від фашистів. Що в УПА були повстанці різних націй, в тому числі росіяни і євреї. Що у нас
держава фінансує школи національних меншин, де діти вчаться на своїй мові. У «фашистському»
Львові працюють 7 чистомовних російських шкіл і три із російсько-українськими класами.
А в «Русском мире» скільки українських шкіл? Не розказують, хто нищив церкви, костели, сина-
гоги, могили, історію народів України, хто знищував давні історичні писемні документи і старод-
руки. Не розказують, за що арештували і знищили в тюрмі посла Швеції у Венгрії Рауля
Валленберга, який під час війни врятував від фашистів близько 20 тисяч євреїв. Не розказують, як
переслідували «космополітів» і хто вони такі. Може, це цікавить Шустера, Абрамовича, Мураєва
та інших «засорителей мозгов»? Деякі наші євреї забули, як з них знущались і переслідували в «щас-
ливому Радянському Союзі». Ніякої передачі про позитивні досягнення українців, про підтримку
міжнародну Україні. Одна спроба в програмі про історію українців «Великі українці» завершилась
скандалом і підтасовкою в голосуванні. Не сумніваюсь, що підтасовують і маніпулюють постійно.
А на 112 телеканалі і у Шустера тусуються політичні «обозреватели — оббрехателі» і депутати. Ніби
за одним кремлівським сценарієм, ставлять питання ведучі, щоб протиставити і посварити запро-
шених, шукають спосіб, щоб не було одностайної оцінки подій, щоб оббрехати президента, уряд,
посварити депутата з депутатом, українця з українцем. І тижнями труть, перетирають болючі і смер-
дючі події. А відвертим брехунам, аферистам-зекам, феесбешникам лжепатріотам і політичним ар-
тистам і проституткам для цього заброньовані постійні «віп-місця». 

А в Шустера вони «чисті, білі і пухнасті» і оправдані. Якщо хтось із запрошених починає гово-
рити не за їхнім сценарієм, його запитаннями збивають з думки і стараються направити розмову
в потрібне їм «русло». В них інше, тобто, ФСБзавдання. Вони, громадяни іншої держави, відверто
втручаються у наші державні справи, провокують народ, просто маніпулюють інформацією. Вони
є, або стали боєвиками ФСБ, але не всі розуміють це. 

Адже власники теле-, радіоканалів не відкривають їм усієї правди, хто розробив таку форму по-
дачі інформації для С. Шустера, для 112 каналу, або ж для журналіста Ганопольського. В них ложка
правди і бочка дьогтю. І головне, запрошуючи громадян для «представлення всієї України», тут же
перевіряють свій вплив на громадян своїми маніпуляціями. Таким чином прикривають свою роль
громадянами, як це радив В. Путін своїм військовим «прикриватись цивільними». В такий спосіб
і в такому напрямку почало працювати радіо  «Ера ФМ» і телеканал «NewsOne». Відряджений до
нас журналіст М. Ганопольський допомагав організовувати роботу цього телеканалу, працюючи на
«Ера ФМ», закликав протестувати проти зміни назви Кіровограда на Кропивницький і Комсомоль-
ська на Горішні Плавні, насміхаючись над незрозумілою йому назвою. «Як же тепер будуть називати
мешканців Комсомольська». Зрозуміло, пан Матвей Біблію уважно не читав. Він би знав, що на
території Палестини княжна Шеера з роду Єфрема «збудувала міста Бет — Хорон Долішній і Го-
рішній та Узен-Шееру» [Біблія, Кн. Хронік, гл. 7:24]. Ось чому на території Саратовської області
є дві річки — Узень, а в Україні є назви поселень Узин і Горішні Плавні — пол. авні (овні ) — тобто,
Горішні Половці. Українську мову призабув, а може, належно і не знав, тому веде передачі суржи-
ком і по-хамськи, добиваючись від додзвонювача потрібної йому відповіді. Таку роботу і себе на-
зиває «я хитрий». І це називається «гібридна війна», або ж «Русский мир».



Не вірю, що господін Матвей вернувся в Україну як на Батьківщину з щирими намірами, допо-
могти нам протидіяти російської брехні і агресії. Не чув я від нього нічого доброго про українців
і Україну, про захисників, що героїчно захищають нашу державу від агресора, і не чув я осуду агре-
сора, не чув я спростування російської брехні.

Чув я від Шустера, що наступний майдан вже мирним не буде. Ось що вони хочуть добитись
своєю роботою! Не чув я спростування брехні про бандерівців, не чув пояснення , чому саме в Га-
личині серед українців найбільш чисельно мешкали євреї і старались вчитись в українських гімна-
зіях, де давали хороші знання. Разом з тим у своїх єврейських школах вони вчились на ідиш
і вивчали Тору.

Четверта влада в нашій державі наповнена агентами ФСБ, де під виглядом свободи слова можна
брехню подавати за правду, сіяти невпевненість і зневіру серед людей. Чому Верховна Рада дозволяє
чужинцям і агентам реєструвати власні МЕДІА в Україні, адже це справді влада над нашим розу-
мом, і вони скеровують нас бачити і слухати те, що вони хочуть? Це не комерційні канали. Це чисто
політичні підривні канали. Хто їм дозволяє робити опитування глядачів чи слухачів радіо, де за-
вчасно спланована питанням відповідь, і видавати бажане за дійсне? Хто має перевіряти правди-
вість їхньої інформації? В нас є державна структура, яка має право це робити? Маскуючись, агенти
ФСБ одягають вишиванки, виголошують націоналістичні промови і гасла, вдають з себе «святіших
від Папи Римського». Створюється враження, що багато депутатів не розуміють своїх обов’язків
і відповідальності в парламентсько-президентській державі, а зайняті міжпартійною боротьбою
і пошуком матеріальної вигоди. Судячи по роботі і рівню знань, дехто «сів не у свої сани». Верховна
Рада відповідає за ДЕРЖАВУ і НАРОД і є найвищою владою України разом із президентом.

За розпорядженням митрополита Андрія Шептицького у сиротинцях, семінаріях і в родинах
було врятовано близько 2000 дітей. Спогади врятованого з родиною львівського равина Давида Ка-
хане, що є в інтернеті, може комусь відкриють очі на кремлівську брехню. В Ізраїлі про це знають.
Перемишлянський (назва району ) священик Омелян Ковч був знищений у фашистському кон-
цтаборі за спасання євреїв. Два брати Степана Бандери теж знищені в німецькому концтаборі
Явожно, філії Освенціма. Третій брат був убитий радянським фашизмом. Дві сестри повернулись
із сибірського заслання після розвалу Союзу. А родина Романа Шухевича врятувала єврейську дів-
чинку. З вересня 1942 року по лютий 1943 року дружина Романа Шухевича Наталія переховувала
в дома дочку сусідів Вольфа і Ружі Райхенберг (Райсинберг, Райтенберг ) Ірину. 

Після арешту дружини Шухевич переправив дівчинку у сирітський притулок під новими доку-
ментами, як сироту загиблого радянського офіцера. Стала вона називатись Ірина Василівна Рожко.
Жила в Києві. Померла в 2007 році. Свідок перебування в сім’ї єврейської дівчини Юрій Шухевич
зустрічався з сином Володимиром врятованої Ірини. По всій території України були люди, які до-
помагали рятуватись євреям і боролись проти фашистів. І як би Кремль не старався робити з наших
проповідників і з нас фашистів, наш народ знає їхню «правду» і не вірить їм. Ми пам’ятаємо про
ваше «щастя» для українців. Ми сповна відчули їхній «руській мір» на власній долі. Їм просто не
вистачало вагонів, щоб усіх нас вивезти у Сибір, і ми не той народ, щоб дати зробити себе рабами!

На території Дніпропетровської області є місто і річка з однойменною назвою — Самара, яка
починає свій біг з Донеччини. Є притока Волги з назвою Самара і місто з такою ж назвою. Дуже
поширені по території Росії і східних областях України імена і прізвища Єфрем і Єфремов, та й ха-
рактерна поведінка єфремлян, що жили на території палестинської Самарії, притаманні їхнім на-
щадкам, що розсіяні по нашій території і Росії, це брехня, п’янство, заперечення існування
Всевишнього Бога,зверхність і зневага до інших народів, і за всяку ціну стремління керувати ін-
шими народами і їхніми територіями. І що найстрашніше, видимі діла їхні вказують на угоду зі
смертю і пеклом. Історична назва їхніх поселень «весі», що в слов’янській транскрипції читається
«бесі». Наприклад: Венедикт — Бенедикт, Вавілон — Бабілон, Абраам — Авраам. Відкинувши іс-
нування Всевишнього Бога, християнську мораль назвали «опіумом для народу». Забороняючи нам
вірити в Бога, самі вони стали «чорними богами», вирішуючи долю своїх жертв. А з пекла їм під-
казували передсмертні муки для їхніх жертв . Ще в 40 роках ХІХ століття В. Белінський в «листі до
Гоголя» дав цікаву характеристику росіянам: « …Чи не є піп на Русі для всіх росіян представником
обжерливості, скупості, плазування, безсоромності? І ніби всього цього ви не знаєте? Дивно! По-
вашому, російський народ найрелігійніший у світі: брехня! Основа релігійності є пієтизм, побож-
ність, страх Божий. А російська людина вимовляє ім’я Боже, почухуючи собі дещо. Вона говорить
про образ: годиться — молиться, а не годиться — горшки накривать. Придивіться пильніше, і ви
переконаєтесь, що це від ПРИРОДИ ГЛИБОКО АТЕЇСТИЧНИЙ НАРОД. В ньому багато забо-
бонів, але НЕМАЄ Й СЛІДУ РЕЛІГІЙНОСТІ …. Містична екзальтація не в його натурі, в нього
занадто багато для цього здорового глузду, ясності й позитивності в розумі, і ось саме в цьому, мож-
ливо, велич історичної долі його в майбутньому». Ось в чому Кремль вирізняється від інших наро-
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дів! Отож, Бога нема і гріха нема. І це видно в діях сьогодення. І це видно в наслідках їхнього уря-
дування у поневолених ними народів.

Прочитавши історію Росії, можна зробити висновок, що вона без кровопролиття і дня не може
прожити. Якщо не нищить свій народ, то веде війну з сусідами, тоді гинуть свої і чужі люди. Біблія
описує,яким чином розпізнавали єфремлян з-поміж інших народів після їхнього невдалого походу
на територію своїх сусідів. «І зайняв Гілеат йорданські переходи до Єфрема. І сталося, коли говорили
Єфремові втікачі: «Нехай я перейду», — то гілеатські люди йому говорили: «Чи ти єфремівець?». Той
казав «ні». І казали йому: «Скажи-но шібболет». А той казав : «сібболет», то не міг вимовити так»
[Біблія, кн. Суддів, гл. 12:5,6]. Як бачимо, труднощі у єфремлян були з вимовою шиплячих звуків.
Ось що зауважив російський історик В.О. Ключевський. У своїх дослідженнях (Твори, т.1, ст. 298)
він пише: «Эта древняя фонетика сохранилась от части в наречи и малоросов, которые говорят: на
полянци, козаче. Мы, великоросы, напротив, не сочетаем ц и шипящих жи ш с мякими гласными,
говорим: кольцо, шире, жизнь, и не сумеем так тонко выговорить соединенные с этими согласными
мягкие гласные, как выговаривают малоросы: «отця», «горобця». В жарт, українець, знаючи про-
блеми росіян (єфремлян. — Р. Н.) з вимовою, пропонує вимовити отець, паляниця, пшениця, ґуд-
зики, гуси. Несвідомо, такі слова виявились тестом для розпізнавання нащадків єфремлян, як
і в Біблії, слово «шибболет». Вони і зараз не вимовлять слово «шабля», тому вимовляють «сабля». 

Очевидно, єфремляни, вигнані богом за гріхи з Палестинської Самарії перше на територію Сирії,
потім на європейську територію,спричинились до походження назви — розсіяніє, россіянє. Звідси
і назва Россея. На новій території вони набули ще одну назву — половці. Що означає ця назва? Пол —
це половина, ова, ава — отець, або святий. Дияволські св’яті. А давайте подивимось в «Літопис руський»
Нестора, що там написано про племена, сусідів полян? … «Усі племена мали ж свої обичаї, і закони
предків своїх, заповіти, кожне — свій норов. Так, поляни мали звичай своїх предків, тихий і лагідний,
і поштивість до невісток своїх і до діверів велику пошану мали. І весільний звичай мали вони: не ходив
жених по молоду, а приводили (її) ввечері; а назавтра приносили (для її родини те), що за неї дадуть.
А древляни жили подібно до звірів, жили по-скотськи: ВБИВАЛИ ОДИН ОДНОГО, їли все нечисте,
і весіль у них не було, а умикали вони дівчат коло води. А радимичі, і в’ятичі, і сіверяни один обичай
мали: жили вони в лісі, як ото всякий звір, їли все нечисте, і срамослів’я (було) в них перед батьками
і перед невістками. І весіль не бувало в них, а ігрища межи селами. І сходилися вони на ігрища, на пляси
і на всякі бісівські пісні, і тут умикали жінок собі, — з якою ото хто умовився (і в наш час кажуть в Росії
«хто кого згрьоб, тот того і …». — Р. Н.). Мали ж вони по дві і по три жони. А коли хто вмирав — чинили
вони тризну над ним, а потім розводили великий вогонь і поклавши на вогонь мерця, спалювали (його).
А після цього, зібравши кості, вкладали (їх) у невеликий посуд і ставили на придорожньому стовпі, як
роблять в’ятичі й нині. Сей же обичай держали і кривичі, й інші погани, не відаючи закону божого, БО
ТВОРИЛИ ВОНИ САМІ СОБІ ЗАКОН». (Літопис руський, ст. 8,9). А хіба зараз для них міжнародні
закони є для виконання? Вони самі собі закон. Великороси — московіти мають можливість особисто
читати рукопис, який зберігається в Петрограді, у бібліотеці Академії Наук СРСР під шифром 16.4.4,
якщо шифр не поміняли. Читайте! Думайте! Панове Великороси, чи впізнаєте в собі щось збережене
до наших днів із цих описаних характерів і звичаїв? Чи дуже змінив вас час?

Наші предки, три роди, були знайомі з єфремлянами — самарянами ще на території палестини
в Краю ханаанів, в Краю, «який тече молоком та медом». Біблія їх, правнуків Ноя, називає: хори,
тепер хорвати (достойні Ори, достойний Ора рід. — Р. Н.), оркиї, чи просто — киями, киянами (від
слова каай — де санскритське КА означає дух, АЙ — святий, тобто, духа святого. — Р. Н.). Третій
рід — єруси (картаві говорили — євуси ), де першою столицею, чи княжим містом є вічне місто Єру-
салим — Є Рус селом. В знайдених літописах у пустині Палестини, названих «кумранськими», земля
ця, що навколо Єрусалиму, називається «УРУС ЗЕМЛЯ». З глибини віків цю землю називають свя-
тою. Тому то Київську Русь називали святою. Тому і ріка, на якій свого часу поселились витіснені
із Палестини «червоні руси», називається САН, тобто Святий. Зверніть увагу, в українців головні
ріки називаються чоловічим родом. На європейській території «братське» сусідство відновилось.
Літописець Нестор, пишучи про події 1061 року, інформує: «Прийшли половці вперше на Руську
землю, воювати. Всеволод тоді вийшов супроти них місяця лютого у другий день. І сталася битва
межи ними,  (і) перемогли (половці) Всеволода, і, спустошивши (землю), відійшли. Се вперше було
лихо для Руської землі од поганих БЕЗБОЖНИХ ворогів. Князем же був у них Сокал». За час спіль-
ного сусідства і окупації нашої України-Руси горя нам дісталось немало. 

Так що вони хочуть від нас? Що вони хочуть від Світу? Що хотів диявол від Ісуса Христа? Чому
така гріховна влада Московії? «Знов диявол бере Його на височезную гору, і показує Йому всі цар-
ства на світі та їхнюю славу, та й каже до Нього: «Це все Тобі дам, якщо впадеш і мені Ти покло-
нишся! «Тоді каже до нього Ісус: Відійди сатано! Бо ж написано: Господеві Богові своєму вклоняйся,
і служи Одному Йому!» Тоді зоставив диявол Його» [Біблія, Єв. від св. Матвія 4:8, 9, 10].



Достатньо прочитати заповіт Петра 1, щоб зрозуміти, що Кремль хоче «всі царства на світі і їхню
славу» і «бути володарем світу». І ця утопічна ідея в них з часу біблійних патріархів навіяна дияволом.

Наказ Петра I
«В ім’я святої і нероздільної Трійці, ми, Петро, імператор і самодержець усієї Росії, усім нашим на-

щадкам і наступникам на престолі і уряду російської нації...
1. Підтримувати російський народ у стані безперервної війни, щоб солдат був загартований у бою

і не знав відпочинку; залишати його в спокої тільки для поліпшення фінансів держави, для перевлашту-
вання армії і для того, щоб почекати на слушний для нападу час. Таким чином, користуватися світом
для війни і для світу в інтересах розширення меж і зростаючого блага Росії.

2. Викликати всілякими способами з найбільш освічених країн воєначальників під час війни і учених
у мирний час для того, щоб російський народ міг скористатися вигодами інших країн, нічого не втра-
чаючи зі своїх власних.

3. При нагоді втручатися в справи і розбрати Європи, особливо Німеччини, яка, як найближча
(країна), представляє безпосередній інтерес.

4. Розділяти Польщу, підтримуючи в ній смуту і постійні розбрати, сильних привертати на свій бік
золотом, впливати на сейми, підкуповувати їх для того, щоб отримати можливість брати участь в об-
ранні королів, проводити на цих виборах своїх прибічників, робити їм заступництво, вводити туди ро-
сійські війська, і тимчасово залишати їх там, поки не настане нагоди залишити їх там на завжди.
Якщо ж сусідні держави стануть створювати перешкоди, то їх заспокоювати тимчасовим роздроб-
ленням країни до тих пір, поки можна буде відібрати назад те, що було нам дано.

5. Захопити якомога більше областей у Швеції і майстерно викликати з її боку напади, щоб мати
привід до її підкорення. Для цього ізолювати її від Данії, і Данію від Швеції і дбайливо підтримувати між
ними суперництво.

6. У дружини російським великим князям завжди обирати германських принцес для того, щоб поши-
рювати споріднені союзи, зближувати інтереси і, збільшуючи в Німеччині наш вплив, тим самим долу-
чити її до нашої справи.

7. Переважно домагатися союзу з Англією у видах торгівлі, бо це саме та держава, яка для свого
флоту найбільш потребує нас, і яка може бути найбільш корисною для нашого флоту. Обмінювати наш
ліс і інші товари на її золото і встановити між її і нашими торговцями і моряками постійні відносини,
які привчать нас до торгівлі і мореплавання.

8. Невпинно розширювати свої межі на північ і на південь, уздовж Чорного моря.
9. Можливо ближче просуватися до Константинополя і Індії. Той, що має їх, буде володарем світу.

З цією метою підбурювати постійні війни, то проти персів, засновувати верфі на Чорному морі, мало-
помалу опановувати як це море, так і Балтійське, бо і те, і інше потрібне для успіху мети — прискорити
падіння Персії, проникнути до Персидської затоки, відновити, якщо можливо, древню торгівлю Ле-
ванта через Сирію і досягти Індії, як світового складського пункту. Після її захоплення можна обійтися
і без англійського золота.

10. Встановити і старанно підтримувати союз з Австрією, заохочувати для виду її задуми про май-
бутнє панування над Німеччиною, а таємно підбурювати проти неї недоброзичливість в государях. Ста-
ратися, щоб ті або інші зверталися за допомогою до Росії і встановити над країною щось на зразок
заступництва (протекторату) з метою підготовки повного її поневолення в майбутньому.

11. Зацікавити австрійський будинок у вигнанні турок з Європи, а, після оволодіння Константино-
полем, нейтралізувати його заздрість або, підбуривши проти нього війну, або давши йому частину із за-
войованого, з тим щоб пізніше відібрати це назад.

12. Притягнути на свою сторону і з’єднати навколо себе усіх греко-східних дезунітів (grecs desunis)
або схизматизму (православних християн), поширеного в Угорщині, Туреччині і південній Польщі, стати
їх осередком і опорою і встановити загальне панування над ними за допомогою встановлення нібито ду-
ховного верховенства; таким чином отримати стільки союзників, друзів, скільки виявиться їх (дезу-
нитів) у кожного з наших ворогів (ceseront autant d;amis, q;on aura chez chacun des sesennemis) ).

13. Коли Швеція буде роздроблена, Персія переможена, Польща скорена, Туреччина завойована, армія
об’єднана, Чорне і Балтійське моря знаходитимуться під охороною наших кораблів, тоді належить під
великою таємницею запропонувати спершу Версальському двору, а потім і Віденському, розділити владу
над всесвітом. Якщо якийсь з них, що спокушається честолюбством і самолюбністю, прийме цю про-
позицію — що неминуче і станеться, то схилити його на погибель іншого, а потім знищити і вцілілого,
розпочавши з нього боротьбу, в результаті якої вже не можна буде сумніватися, бо Росія в той час вже
матиме увесь Схід і переважну частину Європи.

14. Якщо, паче сподівання, той і інший відмовиться від пропозиції Росії, то потрібно майстерно роз-
палити між ними розбрат і виснажити їх у взаємній боротьбі. Тоді Росія, скориставшись рішучою хви-

Історія цивілізацій

62



Освіта регіону — 2017/2 63

Роман Наконечний. Історичні витоки ідеї «Русского мира»  родовід московитів

линою, повинна спрямувати свої заздалегідь зібрані війська на Німеччину і одночасно з цим вислати два
значні флоти, один з Азовського моря, інший з Архангельська, зі своїми азіатськими ордами під прикрит-
тям озброєних флотів Чорноморського і Балтійського. Вийшовши в Середземне море і океан, вони на-
воднять, з одного боку, Францію, з іншої — Німеччину, і коли обидві ці країни будуть переможені, то
інша Європа вже легко і без жодного опору підпаде під наше ярмо.

Так можливо і потрібно буде підкорити Європу».

Який висновок можна зробити із зібраної давньої і сьогоднішньої інформації?
1. За часу правління Йосифа першими відчули сатанинське керування державою народи древ-

нього Єгипту, в тому числі предки сьогоднішніх білорусів. 
2. На шляху до обіцяного краю з нього було вигнано сім народів: «Коли Господь, Бог твій, уведе

тебе до Краю, куди ти входиш, щоб заволодіти ним, то Він вижене численні народи перед тобою:
хіттеянина, і гіргашеянина, і амореянина, і ханаанеянина, і періззеянина, і хіввеянина, і євусеянина —
сім народів, численніших та міцніших за тебе». [Біблія, кн. Повторення закону, гл. 7:1]

3. «І станеться, коли Господь, Бог твій, уведе тебе до Краю, якого присягнув був батькам твоїм,
Авраамові, Ісакові та Якову, щоб дати тобі великі та гарні міста, яких ти не будував, та доми, повні
всякого добра, яких ти не наповнював, і тесані колодязі, яких ти не тесав, і виноградники та оливки,
яких ти не садив, і ти будеш їсти й наситишся, — стережися, щоб ти не забув Господа, що вивів тебе
з єгипетського краю, з дому рабства!» Із Біблійної інформації очевидно, що забули за Всевишнього
Бога в ці давні часи, за що були покарані не один раз і вигнані із Краю та розсіяні між народами.
І зараз не розуміють, або взагалі не знають релігійну науку християнської чи юдейської віри, ствер-
джуючи: «Бога нєт».

4. Впродовж своєї історії цей рід, рід Йосифа, захоплював і захоплює чужі території, міста, майно,
винищуючи господарів-власників, виганяючи їх до Сибіру та на інші території. Це у кочівників ге-
нетичне, закінчується корм для їхньої живності, нема кому ремонтувати житло, тоді захоплюють
інші території.

5. В Біблії детально описано перехід через ріку Йордан на західний берег, де обіцяний Край, «який
тече молоком та медом». І там, в книзі [Іс. Навина, гл. 5:15] читаємо «І сталося, коли Ісус (Навин. —
Р. Н.) був при Єрихоні, то звів очі свої та й побачив, аж стоїть навпроти нього чоловік, а витягнений
його меч у руці його. І підійшов Ісус до нього, та й сказав йому: «Чи ти наш, чи наших ворогів?».
А той відказав: «Ні, бо я вождь Господнього війська, я тепер прийшов». І впав Ісус на обличчя своє
до землі, і вклонився, та й сказав йому: «Що говорить мій пан своєму рабові?». І сказав вождь Гос-
поднього війська до Ісуса: «Скинь взуття своє з своїх ніг, бо це місце, на якому стоїш ти, святе воно!»
І зробив Ісус так». Витягнений меч в руці і твердий наказ архангела Михаїла Навину взутись, дає
зрозуміти, що за гріховну поведінку на Святій землі буде кара. Розмова відбувалась біля міста Єри-
хон напередодні його захоплення. Тоді воно було зруйновано, пограбовано і спалено. Мешканці —
«від чоловіка й аж до жінки, від юнака й аж до старого» знищені «вістрям меча». «А місто та все, що
в ньому, спалили огнем» [Біблія, Кн. Іс. Навин, гл. 6:21]. Така доля спіткала і сусіднє місто Ай, назва
якого означає — святе, або ж святі. Я так детально зупинивсь на Біблійному епізоді тому, що в змісті
тексту є велика загадка і знакова інформація про події в Краю і долю мешканців. На землі, яку ар-
хангел Михаїл називає СВЯТОЮ, робились великі злочини. А багатство мешканців Краю було зав-
дяки працьовитості і організації суспільного життя. Чи не подібна доля сірійського міста Алеппо?
Чи не подібна доля українського міста Батурин? А хто керував і робив ці злочини? Хто такий Ісус
Навин? В «Біблійному Словнику» Ерика Нюстрема в поясненні слова — імені Навин читаємо:
«Навин (Нун), отец Иисуса Навина, ЕФРЕМЛЯНИН [Исх. 33:11], назван Ноном [в 1 Пар. 7:27]».
Чи не обдурював Ісус Навин (єфремлянин) інші роди Якова, що це воля Бога, направляючи їх на
руйнування і вбивства? Очевидно, що заповіді Всевишнього, Всесильного Небесного Бога, в тому
числі «НЕ ВБИВАЙ » дані на горі Сінай — Хорив, єфремляни не виконували з перших днів. Вони
дотримуються заповіді бісів — вбивай, роби людям на зло, якщо народи, держави не хочуть визнати
верховенство диявола. Оце і називається тепер «Русский Мир». Каятись можуть ті, хто вірує у Все-
вишнього Бога, розуміє свою гріховність, та гріховність предків. Історія — це документи, артифакти,
це результати подій.

6. Аналізуючи історію роду єфремлян, напрошується висновок, що в заповіті Петра 1 відображена
програма існування цього роду від початку до наших днів. Це постійні війни, бо ж «заповіт складено
зо смертю і склали угоду з шеолом (пеклом)». Там же у пророка Ісаї написано: «І заповіт ваш із смертю
поламаний буде, а ваша умова з шеолом не втримається; (дальше в перекладі російському, зрозумі-
ліше) Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны» [Біблія, кн. Пр. Ісаї, гл. 18:18]. Чекайте!

Ставлячи на початку до статті питання, звідки така ненависть до українців, я прийшов до ви-
сновку, що московити-єфремляни ненавидять всі вільні непідкорені народи. А що ж до українців,



то це спланована війна сатаністів на знищення народу, який любить Бога, любить свободу, і заважав
робити пекельні порядки на своїй території. Ми народ, який не змушував ніколи нікого собі кла-
нятись. Чужинець у наших родинах був не рабом, а челядником, членом родини. Що ми козацького,
тобто, лицарського роду, співаємо в нашому Гімні — Славені про те, і кланятись сатані не будемо.
А Бога вони не бояться, бо в них «угода з пеклом». Нащадки роду єфремлян, описані в Біблії, сьо-
годні можуть відносити себе до різних націй, але їх можна впізнавати. Їх можна впізнавати по п’ян-
ству, по «срамословію» чи лихословію, по брехливості, по ненависті до людей, по їхніх ділах. За
кордоном їх впізнають по культурі і поведінці. Їх можна впізнавати і по біблійному тесту.

Хочу на закінчення свого дослідження навести пояснення Ісуса Христа, дане своїм опонентам:
«А Він знав думки їхні, і промовив до них: Кожне царство, поділене супроти себе, запустіє. І кожне
місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються» [Біблія. Єв. від Матвія, гл. 12:25].

НЕ піддаваймося на провокації промосковських сатаністів! НАША СИЛА В ЄДНОСТІ!
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Розкрито ментальну природність європейського вибору української нації, незважаючи на важку істо-
ричну спадщину, яка відірвала на тривалий час українців від європейської родини народів. Відштовхуючись
від останніх подій в політичній історії України, описано історичні нашарування у ментальності української
нації. Європейський вибір України інтерпретується через призму традиційних вад національної менталь-
ності українського народу. Зроблено висновок, що європейський вибір, який сьогодні робить керівництво
та народ України, може претендувати на новітню національну ідею, а також що обраний Україною шлях
європейської інтеграції, відповідає засадничим рисам національної ментальності українців. Протягом своєї
історії українська нація створювала власні державні утворення, які були цілком європейськими за духом
і принципами функціонування та самоорганізації. Разом з тим тривала відсутність власної суверенної
державності та колоніальна підлеглість іноземним державам спричинили виникнення у національній мен-
тальності українців значних негативних нашарувань, які доведеться долати протягом великого історич-
ного проміжку. Це ускладнює та уповільнює наш рух у Європейський Союз, проте в жодному разі не
спростовує стратегічної мети європейської інтеграції України. Наша інтеграція у Європу виступає на-
тепер як дієвий інструмент модернізації власної національної державності у ХХІ столітті.

Ключові слова: європейський вибір, українська ментальність, національна ідея, політико-мен-
тальний прорив.
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The article reveals the mental naturalness European choice of the Ukrainian nation, despite the heavy historical
heritage, which tore a long time Ukrainian European family of nations. Based on recent developments in the political
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history of Ukraine, the author describes the historical layers in the minds of the Ukrainian nation. The European
choice of Ukraine is interpreted through the prism of traditional vices national mentality of the Ukrainian people.
The conclusion is that the European option, which now makes the leadership and people of Ukraine can claim
the recent national idea. It is concluded that the path chosen by Ukraine’s European integration meets fundamental
features of Ukrainian national mentality. Throughout its history, the Ukrainian nation has created its own gov-
ernmental entities that were quite European in spirit and principles of functioning and self-organization. However,
the prolonged absence of their own sovereign state and colonial subordination to foreign countries led to the emer-
gence of Ukrainian national mentality significant negative accretions that have overcome over a large historical
gap. This complicates and slows our movement in the European Union, but in any case does not refute the strategic
goal of European integration of Ukraine. Our integration into Europe at present serves as an effective tool for up-
grading their own national state in the twentieth century.

Key words: European choice, Ukrainian mentality, national idea, political and mental breakthrough.

Актуальність. Європейський вибір українського народу останнім часом нерозривно поєднується
з його боротьбою проти російської експансії, за реальну державну незалежність. Агресія Росії на Сході
України актуалізувала пласт призабутих проблем ментальних трансформацій українців у бік ствер-
дження національної самосвідомості та європейської ідентифікації. Без перебільшення можна кон-
статувати, що розгляд ментального ресурсу як однієї з головних детермінант реальної «європеїзації»
України належить до нових напрямків розвитку вітчизняної політичної науки. Адже галузь політико-
правової психології тривалий час була на периферії розвитку нашої політології та юридичної науки.
Слід наголосити на тому, що саме ментальний ресурс глобальних трансформацій належить до числа
головних її факторів, це своєрідна вирішальна «больова точка», без урахування якої будь-які реальні
соціальні зміни виглядають просто неможливими. Для світового суспільства ментальне долучення ве-
ликої країни у центрі Європи — України — до євроатлантичної цивілізації означатиме незаперечну
геополітичну перемогу, яка матиме визначальне значення для розвитку сучасного світоустрою.

Мета статті полягає в тому, щоб показати ментальну природність європейського вибору укра-
їнської нації, незважаючи на важку історичну спадщину, яка відірвала на тривалий час українців
від європейської родини народів та спричинила істотні нашарування у національній ментальності.

Розробленість проблеми у науковій літературі. Узагальнюючи огляд наукової літератури з про-
блеми української ментальності, можна констатувати, що до теперішнього часу сформувалися три
базових парадигми розгляду згаданої проблеми.

Перша парадигма має історіософське забарвлення та вивчає українську ментальність як певну
універсалію, що має загалом постійні ознаки, котрі детермінують увесь розвиток української історії.
Такий підхід до проблеми зустрічаємо у наведених роботах В. Бебика, В. Кизими, Н. Корнієнко,
О. Кульчицького, С. Тарана, О. Рудакевича та ін.

Окрема група вчених, серед яких історики та соціоніки, розглядає українську ментальність як
у принципі однорідну категорію, що змінюється у часі. В рамках цієї парадигми науковці виділяють
історичні типи української ментальності. Уперше такий підхід до вивчення проблеми запропонував
фахівець-представник української діаспори М. Шлемкевич. Певне продовження цієї концепції
спостерігаємо у працях Л. Овчарова та В. Тертички. 

І нарешті, у межах третьої, власне політологічної, парадигми дослідники концентрують увагу на
суттєвих регіональних розбіжностях у менталітеті етнічних українців та інших мешканців сучасної
України. Цього погляду на проблему дотримуються Є. Бистрицький, О. Фільц, С. Макеєв, С. Ок-
самитна, В. Потульницький, канадські фахівці Б. Цимбалістий, М. Шаповал та ін.

Виклад основних положень. Протягом останніх років Україна — велика східноєвропейська країна —
тричі опинялася в центрі уваги світової політики. Це було у 2004, 2013 і 2014 роках. «Помаранчева
революція» (2004), «Революція гідності» (2013–2014), анексія Росією українського Криму і введення
російсько-терористичних військ в окремі райони Луганської та Донецької областей України під ви-
віскою квазідержав «Донецької народної республіки» і «Луганської народної республіки» (2014) по-
мітно вплинули на порядок дня світової політики. 

Вперше світова система, яка сформувалася після Другої світової війни, була порушена Росією —
одним з провідних гравців післявоєнного світового укладу. Повоєнний світ зіткнувся з новими без-
прецедентними викликами. Країна, яка становить за розмірами території 1/8 суші та має другий
у світі ядерний арсенал, порушила принцип територіальної цілісності і ввела свої війська в сусідню
незалежну державу. При цьому Росія прикривала своє вторгнення гаслом захисту «співвітчизників» —
громадян України, які «говорять російською мовою». 

Більш того, був проголошений проект нової квазідержави — «Новоросії», яка повинна була
включити 9 областей Південної та Східної України. Держава Україна опинилася у смертельній не-
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безпеці. Сьогодні вже можна з великою мірою впевненості стверджувати, що найбільша загроза ми-
нула, і Україна, як птах фенікс, відроджується з попелу. «Новоросія» не відбулася і не могла відбу-
тися, цей проект залишився вигадкою московських політтехнологів. Правда, сьогодні Україна
втратила понад 10 тисяч своїх громадян, 15 відсотків території і 25 відсотків національної економіки,
але вона зберегла себе як незалежна держава! Це найголовніше в цій історії. Для того щоб зрозуміти
загострення пристрастей, потрібно згадати історію України.

Українці — це 42-мільйонна європейська нація, яка змушена продовжувати боротьбу за державну
незалежність від Росії в ХХI столітті. Українці як нація мають непросту долю. Вони створили одну
з найбільш великих держав свого часу — Київську Русь — у IX столітті, але не змогли зберегти свій
національний суверенітет. Протягом тисячолітньої історії українці постійно боролися за свою дер-
жавну незалежність. Вони створювали свої історичні держави Козацьку республіку (XVII cт.), Ук-
раїнську Народну Республіку (XX ст.), але ці державні утворення зазнали поразки. Сучасна Україна
як держава виникла у 1991 році в результаті розпаду Радянського Союзу. Навіть після цього Україна
залишалася у сфері впливу Росії. 

Нова Росія намагалася втримати колишні союзні республіки у швидко створеній Співдружності
Незалежних Держав. Україна отримала самостійність формально, але продовжувала бути сателітом
Росії через фактичну енергетичну залежність. У 2004 році така ситуація змінилася, адже в ході пре-
зидентських виборів були виявлені масові фальсифікації голосування і відбулася Помаранчева ре-
волюція. Це був масовий виступ українських громадян проти спотворення їхнього волевиявлення,
на підтримку Віктора Ющенка — першого прозахідного кандидата в Президенти України. 

Народний протест призвів до того, що після довгих напружених переговорів було ухвалено рі-
шення про переголосування другого туру виборів. У підсумку переміг не проросійський кандидат
Віктор Янукович, а його візаві Віктор Ющенко, який проголосив програму культурних і економіч-
них реформ. Але проголосити реформи ще не означає їх здійснити! 

Президент В. Ющенко не виправдав покладених на нього надій. У результаті його правління сьо-
годні трактують як час втрачених можливостей. Замість злагодженої і дружньої роботи на благо Ук-
раїни В. Ющенко вступив в затяжний конфлікт з Прем’єр-міністром України Ю. Тимошенко,
побоюючись, що вона випередить його в народній популярності. У цьому конфлікті між двома по-
літиками переміг третій. Невдаха президентської кампанії 2004 року В. Янукович переміг на виборах
2010 року.

Багато оглядачів розцінили прихід до влади В. Януковича як латентну геополітичну перемогу
Росії. Багато в чому це так і було. У Харкові — другому за величиною місті України, В. Янукович
підписав з Президентом Росії В. Путіним договір, за яким російський флот на 40 років отримав
право перебування в українському місті Севастополі. Міністром оборони України став громадянин
Росії. В українських школах відновили вивчення історії в проросійському дусі і т.д. При цьому
В. Янукович заявив, що Україна підпише договір про Асоціацію з Європейським Союзом. Робота
над договором тривала до 2013 року. 

Але В. Янукович заявив про припинення європейської інтеграції України після переговорів
з В. Путіним наприкінці 2013 року. Це викликало протест українських студентів, які зібралися на
Євромайдан. На початку 2014 року ця акція переросла в «Революцію гідності». В. Янукович був зму-
шений втекти до Росії. В Україні проєвропейські політики прийшли до влади. Латентний цивіліза-
ційний розкол між європейською Україною та азіатської Росією оформився легально.

Коріння цього цивілізаційного розколу йдуть у середні віки. Парадокс історії полягає в тому, що
головною загрозою незалежності України є держава, яка була заснована представниками україн-
ської династії князів-норманів Рюриковичів. Йдеться про Росію. Справа в тому, що український
князь Юрій Долгорукий заснував її столицю Москву. У середні ХІІІ століття північні землі Київської
Русі були анексовані татаро-монгольською Золотою Ордою. В результаті Московія (пізніше Росія)
виникла на авторитарно-імперській традиції Золотої Орди.

Західні землі Київської Русі зберегли автономію від Золотої Орди і зміцнили демократичні тра-
диції завдяки князям Роману Великому і Данилу Галицькому. Галицько-Волинське князівство стало
колискою сучасної демократичної України.

Сьогодні Україна повторює місію Галицько-Волинського князівства і своєю боротьбою за державну
незалежність захищає європейську цивілізацію від російської загрози. Звичайно, український опір
був би неможливим без підтримки всього цивілізованого світу, особливо його англосаксонського
крила, яке найактивніше підтримує прагнення українського народу до свободи і процвітання.

Щодо європейської ідентифікації української нації дискусії точаться не перший рік. Чи можна
вважати Україну не тільки за географічним положенням, а й за національною культурою, ціннісною
підоймою національної ментальності — Європою? Якщо так, то чому Україна тривалий час була
у складі євразійських імперій: Російської, а потім Радянської? Якщо ні, то звідки виник Євромайдан,



в ході якого громадяни віддавали своє життя за утвердження європейського вибору України?
Напевно, українську націю можна вважати частиною родини європейських народів, яку в насиль-
ницький, військовий спосіб більш потужні та консолідовані російські колонізатори на чолі з тра-
диційною для них авторитарною владою відірвали від Європи та змусили жити за своїми правилами
напівдиктаторського режиму.

Початок цього процесу поклала сумно відома Переяславська угода 1654 року гетьмана Богдана
Хмельницького та московського самодержця (оригінал цього документа показово зник). Відтоді на
337 років, до 1991 року значна частина України, включно з нашою столицею Києвом, опинилася
під впливом фактично азійського деспотичного режиму, який абсолютистська російська монархія
успадкувала від своєї предтечі — Золотої Орди.

Важливо підкреслити, що український народ протягом всієї своєї історії боровся за свою неза-
лежну державу, яка б могла забезпечити ментальне повернення у Європу. Пригадаємо народників
ХІХ ст., УНР та ЗУНР, масовий спротив українців Сталіну, який викликав голодомор 1933 р.; диси-
дентський рух 60-х, Народний Рух України, який і послужив вирішальним поштовхом для новіт-
нього унезалежнення України. Це свідчить про волелюбність як абсолютну цінність української
ментальності Усі історичні держави українства мали народоправчі інституції (віче у Київській Русі,
рада в Козацькій республіці, Центральна рада в УНР, Верховна Рада в теперішній Україні), що свід-
чить про безумовну демократичність політичної культури українського народу. 

В усіх державотворчих актах українських історичних держав ніколи не закріплялися норми, які
б дискримінували будь-які національні групи, які мають неукраїнське походження. Це свідчить про
толерантність українців до представників інших народів. В усіх історичних державах українства
була відсутня монопольна, диктаторська влада, що вказує на схильність українців до політичного
плюралізму та розподілу влади між різними гілками. 

Певні основи теорії та практики побудови правової держави можна знайти ще в Конституції Пилипа
Орлика 1710 року — першої у світі демократичної конституції (виборність влади, принцип розподілу
влади між різними її гілками, рівноправність громадян та соціальні гарантії вдовам та сиротам тощо).

Все це наочним чином перегукується з системою цінностей об’єднаної Європи. Преамбула До-
говору про ЄС називає як цінності ЄС свободу, демократію, рівність, правову державу. Ст. 2 цього
документа до цінностей ЄС відносить такі загальні категорії: людську гідність, свободу, демократію,
рівність, правову державу, права людини, в тому числі права меншин (національних, релігійних та
ін.), плюралізм, недискримінацію, толерантність, правосуддя, солідарність, рівність прав чоловіків
і жінок. Новітня Українська держава робить усе можливе, щоб повернути українців у європейський
дім, але на цьому шляху слід подолати рудименти радянщини.

К. Дойч досліджує й уточнює умови успішного розвитку інтеграційних процесів. Головними
серед них є: 1) взаємна сумісність норм політичної поведінки; 2) більш високе, порівняно з сусідніми
територіями, економічне зростання; 3) розширення політичних та економічних еліт; 4) різноманіт-
ність і масштабність потоку взаємної інформації; 5) передбачуваність поведінки всіх учасників. 

На думку К. Дойча, цілі й умови інтеграції значною мірою визначають характер цього процесу
і засоби його забезпечення. Ці засоби він поділяє на чотири групи: а) виробництво цінностей;
б) розподіл цінностей; в) утримування силою; г) ідентифікація [1, с. 141]. У цьому зв’язку необхідно
наголосити на тому, що для здійснення європейської інтеграції Україні треба зробити ще велику ро-
боту з ціннісної адаптації, яка зумовлена колоніально-авторитарною спадщиною, що виступає тя-
гарем на європейському шляху. 

Європейський вибір, який зробили українці у 2013 році, можна трактувати як певний політико-
ментальний прорив українського народу з огляду на традиційні колоніальні вади національної по-
літичної культури: етатизм, егоцентризм, маргінальність, провінційність тощо. 

Серед факторів, що визначають негативне сприйняття українством влади на макрорівні (тобто
політичної влади) слід назвати довготривале перебування у колоніальному становищі. Виявляючи
власну неспроможність до суверенного державотворення, українська спільнота закономірно опи-
нялася у залежності від більш згуртованих та потужних сусідів. На жаль, доводиться констатувати,
що протягом усієї своєї історії розшматований український народ змушений був більше підкорятися
іноземцям, аніж будувати власну державу. Тому для більшості поколінь українців державна влада
сприймалася як щось чужинське, чужорідне. Держава нерідко уособлювалася з національним та со-
ціальним примусом. Звідси від генерації до генерації транслювався негативний стереотип у став-
ленні до державних справ взагалі.

Етатистські настанови політичної ментальності українства, що виникають на підставі природної
негації колоніальної влади, отримують усталення через відоме психічне явище перенесення, коли
свідомий (чи підсвідомий) протест проти влади поневолювачів трансформується у перманентне від-
чуження українців від політичної влади загалом.

Українська цивілізація
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Ігор Поліщук. Українці – нація, що обстоює незалежність та європейський вибір

Геополітична межовість України обумовлює виникнення у її мешканців маргінального типу мен-
тальності. Знаходячись на перехресті інтересів сусідів, роз’єднане українство постійно потрапляло
у маргінальні ситуації, коли воно ніби і є, і ніби його немає. Проблема самоідентифікації в усіх
аспектах (духовному, територіальному, етнічному, мовному, культурному, державному) завжди мала
велику актуальність в українській історії. 

Напевно саме тому розуміння національної ідеї пов’язувалося насамперед з гаслом «незалежності
від», коли національна незалежність ототожнюється зі свободою від чергових загарбників, у той час
як наступний момент — «незалежність для» ірраціональним менталітетом українців ігнорувався.
На думку В. Кизими, українська ідея у традиційній інтерпретації є «ідея не творчості, а ідея свободи,
яка досить часто розумієтся як стихія вольності і руйнування» [2, с. 120]. Віками поневолений укра-
їнський загал, маючи стійкі анархійні настанови, виробляє прагнення до національної свободи, але
дуже рідко спромагається усвідомити аксіоматичну тезу: «без власної незалежної держави націо-
нальна свобода просто неможлива». Суверенна національна держава є базовим засобом і гарантом
самореалізації будь-якої нації. Більше того, існує думка, що за великим рахунком незалежна дер-
жавність виступає головним показником існування самої нації (у політичному сенсі трактування
останньої категорії). В українському випадку сплюндрована національна свідомість врешті-решт
унеможливлює розуміння необхідності створення власної держави. 

С.Таран, аналізуючи нестійкість етатистських настанов, маргінальність українського менталітету,
пропонує власну версію пояснення: »За давньою легендою українську державу заснували анти.
Слово «анти» означає «край», «межа». І, може, вже з тих часів, легенд аж до Київської Русі, а від
Київської Русі до сьогоднішніх днів українську державу легко було поламати на шматки. Вона була
крихкою, дірчатою. Крізь дірки, легко проникали чужі впливи. Крихким було і усвідомлення укра-
їнців потреби мати свою державу» [3, с. 61–62]. Зважаючи на існування герменевтичної методології,
гадаю, що версія С. Тарана не позбавлена наукової вартості, адже Антська держава визнається най-
видатнішими вченими, серед яких М. Грушевський, як перше українське державне утворення. 

Продовжуючи тему маргінальності українського менталітету, слід зазначити, що назва «Україна»,
яка виникла у XI ст., трактується багатьма дослідниками у сенсі «біля краю», тобто «на межі». Це
знов підкреслює глибинно-ментальну вкоріненість української маргінальності. (Тут треба навести
й альтернативну інтерпретацію назви «Україна» у сенсі «країна». Навколо цих двох трактувань від-
бувається не стільки наукова дискусія, скільки, як на мене, ідеологічне протистояння державниць-
кого та антидержавницького таборів.) 

З приводу маргінального стрижня традиційного менталітету українців варто звернути увагу на
цікаву історіософську концепцію В. Кизими. На думку відомого науковця, порівняльний аналіз
особливостей історичного процесу в Україні та в країнах Заходу окреслює висновок про те, що укра-
їнська спільнота завжди належала до типу некласичних суспільств. «Їх особливість у тому, що іс-
нуючи протягом досить довгого історичного відрізку як певні цілісності з відповідними ознаками,
вони весь час перебувають не стільки у динамічному, скільки у нестійкому становищі, постійно ма-
невруючи і утримуючись на межі ризику.

Наша країна не була, як правило, ні центром, ні периферією, вона майже постійно знаходилась
між різними державно-політичними полюсами, на лінії їх протистояння, в центрі їх боротьби, вклю-
чаючись до складу то однієї, то іншої державної структури.

Україна ніколи не була еталоном феодалізму, як ... Франція, вона не була класичним зразком ка-
піталізму, як Англія, і вона не репрезентує класичний індустріалізм, як сучасні Сполучені Штати
і Японія. Вона не була і не є класичною щодо певних форм державності, державного управління,
освіти, матеріального виробництва тощо. У політиці маргінальний стан України виявився в наявно-
сті різних інтересів, устремлінь і ідеологій в структурі влади, в основі яких були орієнтації на різних
сусідів України» [2, с. 117–119].

І дійсно, постійна наявність різноспрямованих, по суті протилежних, геополітичних орієнтацій
у галицької та наддніпрянської гілок українства якнайкраще доводить загальний маргінальний ха-
рактер української політичної ментальності. Оцінюючи проросійську орієнтацію наддніпрянців та
прозахідну орієнтацію галичан, слід вказати на парадоксальний момент: протилежна спрямованість
сподівань різних частин українства найяскравіше виявляє спільну українську маргінальність.

З цього випливає, що європейський вибір, який сьогодні робить керівництво та народ України,
може претендувати на новітню об’єднувальну національну ідею, яка здатна забезпечити модерні-
зацію основ політичної ментальності українців та визначити наше повернення на європейський
шлях розвитку.

Важливо підкреслити, що європейська інтеграція України виступає натепер як дієвий інструмент
реалізації стратегічних цілей і завдань нашого національного соціально-економічного, громадсько-
політичного та культурного розвитку.



На сьогодні Україна уклала угоду про асоційоване членство в Європейському Союзі. Наша дер-
жава пішла шляхом участі в одночасному розвитку багатьох організацій, які представляють євро-
пейську інтеграцію через співпрацю різних європейських організацій (ЦЄІ, Ради Європи, ОБСЄ)
та ін. Модель часткового членства орієнтована на участь асоційованих з ЄС держав у певних заходах
Співтовариства, які переважно належать до сфери діяльності міжнародних організацій. Наприклад,
можливість приєднатися до «спільних акцій» у межах Спільної зовнішньої політики та політики
безпеки. Ці моделі передбачають аспекти співробітництва з країнами-кандидатами з можливістю
їхнього вступу у стратегічній перспективі.

Висновок. Таким чином, слід підкреслити, що обраний Україною шлях європейської інтеграції,
відповідає засадничим рисам національної ментальності українців. Протягом своєї історії україн-
ська нація створювала власні державні утворення, які були цілком європейськими за духом і при-
нципами функціонування та самоорганізації. Разом з тим тривала відсутність власної суверенної
державності та колоніальна підлеглість іноземним державам спричинили виникнення у національ-
ній ментальності українців значних негативних нашарувань, які доведеться долати протягом вели-
кого історичного проміжку. Це ускладнює та уповільнює наш рух до Європейського Союзу, проте
в жодному разі не спростовує стратегічну мету європейської інтеграції України. Наша інтеграція
у Європу виступає натепер як дієвий інструмент модернізації власної національної державності
у ХХІ столітті.
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АНОТАЦІЯ
Досліджено завдання розроблення трансформаційного проекту консолідації нації. Проаналізовано ос-

новні парадигми націєтворення і, відповідно, державотворення, без реалізації яких говорити про фор-
мування єдиної національної держави не можливо. 

Примордіалістська парадигма, що більш відома під назвою етнічної моделі нації, розглядає «націю»
як позаісторичну сутність або незмінну субстанцією, яка відтворює себе у часі. Примордіалістську па-
радигму можна охарактеризувати як примат природи над історією. В цьому контексті акцентація
етносу як основи нації в дійсності є акцентацією цього природного позаісторичного начала. Парадигма
політичної нації полягає в тезі, що національна ідентичність згідно зі сценарієм «політичної нації» від-
бувається виключно в рамках правових відносин, а сама нація є тотожною сумі громадян або «насе-
ленню», саме тому такий тип спільності інколи називають «громадянська нація». Особливість
конструктивістської моделі полягає в радикальній відмові від будь-якого субстанціоналізму. Згідно
з цією парадигмою нація є продуктом ідеологій та технологій. І той факт, що ключовим словом, яке
характеризує цю модель, є слово «проект», робить цю модель не тільки цікавою, але найбільш важливою
для завдань дослідження можливостей розроблення українського трансформаційного проекту. В кон-
тексті цього дослідницького завдання ми приходимо до висновку, що нація — це спільнота людей, яка
поділяє певний політичний проект та співвідносить себе з цим проектом. Саме тому конструктивіст-
ська модель може стати основою трансформаційного проекту консолідації нації.

Ключові слова: консолідація нації, Україна, національна ідентичність,  конструктивістська мо-
дель, примордіалістська модель,  політична нація.
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SUMMARY
The purpose of this article is to study the challenges of developing innovative project of consolidation of

the nation. The author analyzes the basic paradigm of the nation and, consequently, of the state, without
which implementation to speak about the formation of a unified national state is not possible. 

Primordialists paradigm, better known under the name of the ethnic model of the nation, is considering a «na-
tion» as position abiding essence or substance, which reproduces itself in time. Primordialists paradigm can be
described as the primacy of nature over history. In this context, the bolded ethnicity as the basis of the nation is in
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reality the emphasis of this natural positioning beginning. The paradigm of the political nation is the idea that na-
tional identity according to the scenario of «political nation» takes place exclusively within the framework of legal
relations, and the nation is identical to the sum of citizens or «population», which is why this type of community
is sometimes called the «civic nation». A feature of the constructivist model is a radical renunciation of any sub-
stancename. According to this paradigm, the nation is a product of ideologies and technologies. And the fact that
the key word that characterizes this model, is the word «project», makes this model not only interesting, but the
most important objectives of the study the possibilities of developing Ukrainian transformational project. In the
context of this research task we come to the conclusion that a nation is a community of people that shares a certain
political project and relate to the project. That is why constructivistic model can be the basis of the transformation
project of consolidation of the nation.

Key words: consolidation of the nation, Ukraine, national identity, constructivistic model, primordialists
model, the political nation.

Українська криза, що почалася з певних економічних негараздів, поступово охопила всі сфери
буття держави, не оминувши при цьому і гуманітарну складову життєзабезпечення нації, що у свою
чергу знайшло відображення в розколі суспільства, який ми наразі спостерігаємо. Криза ідеології
національної ідентичності в державі на сьогодні характеризується розколом глобального та локаль-
ного вимірів та складових цієї ідентичності, у випадку України показником кризи в «локальному»
вимірі є домінування етнічних сценаріїв формування національної ідентичності та спроби протис-
тавити їм альтернативні моделі «політичної нації». 

У світлі завдання розроблення трансформаційного проекту консолідації нації було б доцільно зу-
пинитись на шляхах вибору конкретної парадигми націєтворення і, відповідно, державотворення,
без реалізації якої говорити про формування єдиної національної держави буде просто беззмістовною
риторикою. 

Визначимо більш конкретні характеристики трансформацій у сфері української національної
ідентичності (або програмні пункти розбудови нової української нації), які б були адекватними
цьому траснформаційному проекту та відповідали завданням національної безпеки в гуманітарній
сфері. При аналізі можливих парадигм ми спираємося на їх типологію, запропоновану українським
дослідником О.Шевченком [1]:

(1) Примордіалістська парадигма. Ця модель більш відома під назвою етнічної моделі нації, але
«етнічність», на нашу думку є похідною від більш базових філософських принципів, що лежать в її
основі. Згідно з цією моделлю «нація» є певною позаісторичною сутністю або незмінною субстан-
цією, яка відтворює себе у часі. Примордіалістську парадигму можна охарактеризувати як примат
природи над історією. В цьому контексті акцентація етносу як основи нації в дійсності є акцента-
цією цього природного позаісторичного начала. 

Часовий вимір зазначеного етнічного субстанціоналізму знаходить себе у поширеній ідеологемі
«долі», яку сучасний дослідник Е.Балібар визнає як одну з засадничих ілюзій національної ідентичності.
Зокрема він писав: «Проект та доля — два симетричних обличчя ілюзії національної ідентичності»
[2]. Крім Е.Балібара, деконструкцію примордіалістської доктрини ми знаходимо у М.Поповича
в роботі «Національна культура та культура нації» [3]. Нагадаймо, що в цій роботі, переформулюючи
сталінське визначення нації (яке зводилося до постулату про спільність мови, території, психічного
складу та культури), він дав визначення нації, використовуючи чисто структурний критерій інварі-
анта перетворень: «Нація і взагалі етнос, — писав він, — це те в історичній спільності людей, яке
залишилося незмінним при змінах у мові, території розселення, економічному укладі і психічному
складі, що виявляється в культурі». Отже, ми бачимо вкрай парадоксальне, але евристично цінне
визначення, в якому «нація» виступає чимось на кшталт «посмішки чеширського кота». 

(2) Парадигма політичної нації. Не вдаючись до докладного розгляду концепту «політична нація»,
скажемо тільки, що згідно з ним нагромадилося багато стереотипів. Основний з них полягає в тезі,
що національна ідентичність згідно зі сценарієм «політичної нації» відбувається виключно в рамках
правових відносин, а сама нація є тотожною сумі громадян або «населенню», саме тому такий тип
спільності інколи називають «громадянська нація». Проте в такому дуже спрощеному судженні іг-
норується те, що таке розуміння «нації» є абстракцією дуже високого рівня та передбачає певний
набір філософських передумов, які виходять за межі чисто правових відносин. Так, цілком погод-
жуючись з точкою зору О.Шевченка, концепт «політичної нації» бере свої витоки від абстракції
«народу» Ж.-Ж.Руссо, який є джерелом державного суверенітету та ніяким чином не може бути зве-
деним до емпіричного населення. Таким чином, нація або народ як «джерело суверенітету» є транс-
цендентною сутністю, результатом інверсії реальних відносин: тобто та ідентичність (національна),
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яка є продуктом державного суверенітету, отримує вигляд причини цього суверенітету, деякої пер-
винної єдності, що передує цьому суверенітету. 

Отже, ми можемо зафіксувати певну симетрію між «етнічною» моделлю нації та моделлю «полі-
тичною», технологію субстанціоналістської містифікації, згідно з якою етнічна модель спирається
на містичну трансісторичну природну сутність, а політична модель — на трансцендентну абстракцію
«народної волі» або «фігури суверенітету». 

Резюмуючи ці побіжні констатації, можна зробити висновок про те, чому в Україні (де немає єв-
ропейської традиції зв’язку між «метафізкою» та «інституціями», тобто метафізичними передумо-
вами, правовою культурою та, власне, «політичними практиками»), де багато і вже понад 20 років
говорять про необхідність прийняття «політичної моделі» нації, але на практиці ця модель буксує.
Інакше кажучи, під її виглядом або  відновлюються напіврадянські форми ідентичності, або вона
має відверто проросійський вигляд, але у всіх випадках під виглядом критики етнофундаменталізму
руйнуються паростки української ідентичності та консервується ситуація дифузної або «плаваючої»
ідентичності, що є безпосередньою загрозою для національної безпеки України. 

(3) Конструктивістська модель. Особливість цієї моделі полягає в радикальній відмові від будь-
якого субстанціоналізму. Згідно з цією парадигмою, нація є продуктом ідеологій та технологій. І той
факт, що ключовим словом, яке характеризує цю модель, є слово «проект», робить цю модель не
тільки цікавою, але найбільш важливою для завдань дослідження можливостей розроблення укра-
їнського трансформаційного проекту. В контексті цього дослідницького завдання ми можемо дати
таке операційне та робоче визначення нації: «Нація — це спільнота людей, яка поділяє певний по-
літичний проект та співвідносить себе з цим проектом». Можна констатувати, що в нашу епоху таке
розуміння нації є домінуючим у світі за умов ситуації руйнування органічних спільнот, класичних
державних утворень, тобто в ситуації створення того, що деякі теоретики називають «пост-націо-
нальний світ» (як аналог світу «пост-політичного»). (Наприклад, С.Жижек говорить про те, що до
«нації» звертаються тоді, коли будь-які «органічні спільноти» вже знищені). В Україні на тлі засилля
примордіалізму поки що небагато прихильників цього підходу, але вони є, хоча висхідні принципи
зазначеного конструктивізму у них дуже відрізняються. 

Наприклад, коли М.Михальченко ставить питання про необхідність «інтегративної ідеології»
для процесу формування української політичної нації, імпліцитною передумовою цієї тези є кон-
структивістська (та антипримордіалістська) передумова створення нової національної спільності:
«На переломі тисячоліть в Україні раціональніше ставити питання про інтегративну ідеологію на
якійсь інший підставі [4], яка б тимчасово стала несучою конструкцією суспільства та забезпечила
модернізацію суспільних інститутів і відносин. Такою підставою могли б стати ідеї «справедливості»,
«правди», «порядку», покладені в центр своєрідного «суспільного договору», не втрачаючи орієн-
тирів розвитку незалежної країни і європейського вибору». 

Інший приклад «конструктивістської ідеології» на теренах України можна знайти в поглядах,
А.Єрмолаєва, який стверджує, що «українська нація» — це категорія майбутнього (зазначимо, що
саме ця категорія є ознакою конструктивізму, оскільки примордіалізм оперує в основному катего-
ріями минулого, з яким корелює ідеологема «Національного Відродження»). Зокрема він вказує,
що за умов «постнаціонального світу» іде «боротьба за історію, історичні коди та історичну пам’ять»
і що відповідь на сакраментальне питання про українську національну ідею можна знайти в «пло-
щині нових державницький утопій та геокультурних доктрин» [5]. 

Дещо інша модель конструктивізму в розумінні «нації» запропонована в роботах М.Розумного,
зокрема в його книзі «Ідея і нація в інформаційну епоху» (хоча сам автор не фіксує свій підхід як
конструктивістський). У цій роботі є безліч непрямих посилань, які дозволяють реконструювати
«конструктивістське кредо» її автора. Зокрема універсалізація ідеї «проектності» чітко видна в назві
одного з параграфів — «Стратегії замість ідеологій». (Безсумнівно, така назва має відверто полеміч-
ний характер, оскільки неупередженому читачеві очевидно, що стратегії неможливі без ідеологіч-
ного «супроводу», який надає їм історичну «легітимацію» та історичний сенс.) Інше ключове слово
для оформлення конструктивістського підходу — «модернізація» (яке ми виділили в підході М.Ми-
хальченка) — теж є досить частим у роботі М.Розумного. 

Так, підбиваючи підсумки своїх розмислів про українську національну ідею, він робить акцент
на її творчо-вольовому здійсненні (тобто, в нашій термінології, в конструктивістській моделі),
в якому відчувається висхідний антипримордіалістський пафос автора. Зокрема він пише: «Модер-
нізована національна ідея — це нова ідея української нації. Ідея, у якій знайдуть своє узагальнене
вираження корінні проблеми буття спільноти, в якій вони знайдуть своє образне, логіко-понятійне
та практично-вольове розв’язання. Нація в цьому випадку виступає не об’єктом, не предметом схи-
ляння, а суб’єктом, наділеним невід’ємними властивостями кожного суб’єкта — свободою і твор-
чістю. Нова ідея витвориться з самої української дійсності, тому, незважаючи на все роздратування



і відразу, які ця дійсність викликає, треба любити (sic!) її, перейнятися нею, бути в ній, а не в полоні
мертвих абстракцій» [6]. 

Якщо уважно вчитатися в проект національної ідеї та національної ідентичності, який пропонує
український дослідник, то ми побачимо в його різновиді конструктивізму акцент на «духовно-прак-
тичному» боці формування нової української нації, тобто на таких «ідеальних» аспектах цього фор-
мування, як світогляд, як персоналістська заглибленість, екзистенціалістський пафос, який робить
автора спадкоємцем української традиції «кордоцентризму». 

На відміну від «духовно-практичного» конструктивізму М.Розумного, підхід такого дослідника
як О.Білий характеризується жорстким політичним технологізмом, і саме в ракурсі цієї послідов-
ності такий підхід для нас дуже цікавий. Так, у статті «Панування реалістичного порядку» він тор-
кається проблеми української національної ідентичності не в площині «абстрактно-духовного»
виміру, але в контексті геополітичних змагань з Росією. В згаданій статті дуже переконливо дово-
диться, що без урахування жорстких реалій геополітичного реалізму всі розмови про українську на-
ціональну ідею будуть просякнуті традиційним для української традиції романтизмом, абстрактним
пафосом морального обов’язку не без відтінку моралізаторства.

Ілюструючи ці базові положення «інституційного конструктивізму», дослідник пише: «Кожна
національна держава вважає захист політичної ідентичності умовою забезпечення національної без-
пеки, а отже, реалізації raison d’Etat. Звідси випливає потреба встановити режим ідентичності, його
підтримку та контроль. Контроль ідентичності є неодмінною частиною реалістичного позиціювання
країн в анархічній системі міжнародних відносин. Тож не дивно, що, скажімо, сучасні кремлівські
стратеги відроджують у масовій свідомості комплекс імперської великодержавності: в умовах етно-
культурного різноманіття Росії він виглядає чи не єдиним способом утвердити режим політичної
ідентичності на загальнонаціональному рівні. Водночас вони всіляко сприяють руйнуванню полі-
тичної ідентичності на теренах України, поширюють засобами інформаційної війни імперські цін-
ності, чи то стимулюючи ностальгію за радянським минулим, чи то заохочують українофобію
в східних та південних регіонах України» [7].  

Ми навели таку довгу цитату, враховуючи, по-перше, показовість та послідовність у проведенні
авторського підходу, а по-друге, тому, що в наведеній цитаті встановлено важливі пункти реалізації
української національної ідентичності, про окремі з яких вже йшлося в нашому дослідженні. Ці
пункти такі: (1) досягнення національної ідентичності є першочерговим завданням для формування
системи національної безпеки України; (2) українська національна ідентичність неможлива без по-
літичної ідентичності; (3) політична ідентичність українців формується за умов жорсткого ідеоло-
гічного протистояння з Росією, яка всіма силами здійснює експорт імперського проекту та засобами
пропагандистських кампаній цілеспрямовано заважає формуванню в Україні власного проекту по-
літичної ідентичності.

Таким чином, аналіз конструктивістських моделей на українському ґрунті дозволяє сформулю-
вати основну дилему, яка намітилася в межах конструктивістських підходів. Стисло цю дилему
можна узагальнити як дилему «ідеології/інституції» або «ідеології/технології», згідно з якою на -
ціональна ідентичність відбувається або на теренах індивідуальної свідомості та її світоглядних
цінностей, або в площині того, що Гегель назвав би «Об’єктивним Духом», але в рамках цієї альтер-
нативи відсутнє дещо третє, тобто ланка, яка поєднує обидва члени наведеної опозиції. 

Загалом же конструктивізм тяжіє до більш відвертого технологізму, що нерідко надає йому риси не
меншої абстрактності, ніж ті, за яку він піддавав нищівній критиці «інтравертні підходи». Тобто ми маємо
на увазі, що «технологічна проектність» розбудови «нації» має внутрішню тенденцію до певного ігно-
рування її «Духу» (тобто «традицій», «цінностей» тощо) та, зводячи ідентичність лише до ідентичності
інституційної, породжує небезпеку певного волюнтаризму у творенні нації нібито «з чистого листа». 

Цілком очевидно, що нація є не тільки ідеальна або символічна спільнота, але й спільнота мате-
ріальна, тобто спільнота, яка шукає певних матеріальних підтверджень своєї «реальності». Саме
тому в сучасних дослідженнях відбувається «реабілітація» категорії «етносу», яка була трохи відсто-
ронена на задній план як породження «племінної свідомості» на користь більш «цивілізованої» мо-
делі «політичної (громадянської) нації».

Згідно з цією дослідницькою установкою, в новому ракурсі досліджуються і близькі до «етносу»
складові розуміння «нації» не тільки як соціокультурної, але як (квазі)природної спільноти. Мова йде,
передусім, про категорію «раси» (та феномен «расизму» та сучасного європейського «неорасизму» як
теоретичних «похідних» від базового переживання свого «матеріального» походження). В цьому кон-
тексті «раса» виступає як гранично «біологічний субстрат» етносу, який деякі дослідники все ж таки
не вважають тільки біологічно-племінною категорію. До таких належить перш за все Л. Гумільов,
автор парадоксальної теорії етногенезу, де двигуном виступає пасіонарність у зв’язку з географічним
та історичним факторами, одна з характерних рис цієї теорії є послідовний антибіологізм. Частково
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до таких дослідників належить і Е.Балібар, який уводить термін «вигадана етнічність». Зокрема він
пише: «Вигаданою етнічністю я називаю спільноту, яка утверджується національною державою» [2].

Взагалі концепція виробництва «національного» Е.Балібара є тим рідкісним зразком сучасного
конструктивізму, в якому показана «діалектика ідеального та природного» у феномені національ-
ного або, іншими словами, діалектика «технологій» (у вигляді «сітки апаратів та повсякденних прак-
тик») та «імітації натуралізації». Наприклад, він зазначає, що «натуралізація приналежності та
підвищення ідеальної нації — дві грані одного процесу». Таким чином, в конструктивістській кон-
цепції Е.Балібара відбувається відновлення в правах категорії «етносу» як важливого чинника на-
ціональної ідентичності, але етносу не як метафори природності, а як знаку диференціації, символу
«іншості». Тобто в цьому розумінні «етнос» позбувається будь-яких біологічних або расових коно-
тацій, але виступає як «конструкт», як категорія Уявного.

В концепції Е.Балібара показовим та найважливішим є те, що «расовий» компонент у формуванні
національної ідентичності є обов’язковим не тільки для таких «збочень» як фашизм, не тільки для су-
часної ситуації в Європі (яка характеризується спалахом неорасистської ідеології), але й для станов-
лення європейських націй, які в підручниках з політології отримали назву «політичних». Наприклад,
дослідник переконливо доводить, що для становлення національної свідомості європейських націй
(особливо це стосується таких країн як Великобританія та Франція) велику роль зіграли їхні колоніальні
завоювання та імпліцитна (а інколи і явна) ідеологія «білої людини», яка виконує цивілізаційно-місіо-
нерські функції щодо «нижчих» народів саме внаслідок свого біологічного походження. 

«Позитивною» ж етнічною даністю в цьому проекті виступає світ слов’янства, або «общерусский
мир», яке для деяких національних ідеологій виступає як загальнородове поняття. Тобто на прикладі
саме Росії дуже добре ілюструється теза Е.Балібара про єдність «мовного» та «расового» в вироб-
ництві етносу як вигаданої та тому ідеальної спільноти. В російській моделі, яка нав’язується сусідам
по СНД як експортний варіант російської національної ідеї, мовно-культурна складова закладена
в концепті «общерусского мира», в той час як етнічно-расова складова — в концепті такого вигада-
ного етносу, як «слов’янство». 

В цьому «ідентифікаційному контексті» цікавим є імперсько-колоніальний сценарій викорис-
тання винятково мовно-культурної складової, яка виконує місіонерську функцію щодо «інших»,
тобто до іншого «расового субстрату» за ієрархією, за визначенням нижчого, ніж субстрат імпер-
ського Центру. Так, наприклад, у французькому культурному вжитку існує поняття «франкофони»,
тобто люди, які через французьку мову прилучаються до імперської нації, але які не є французами.
Аналогічна ситуація і з імперсько-колоніальним «общерусским миром», який передбачає, що через
панування російської мови в публічно-культурному просторі «нижчі» народи зможуть долучитися
до культури-гегемону. Але при цьому — хоча їх статус і підвищиться — вони ніколи не зможуть зрів-
нятися з носіями цієї культури і завжди приречені залишатися «молодшими братами».  

Наприклад, як ми вже зазначали вище, в Білорусі прийнята така модель національної ідентич-
ності, де «русские» є родовим поняттям, а білоруси — видовим, але при цьому «росіяни» у своїй
ідеологічній самопрезентації виступали тим народом-гегемоном, в якому «вид» та «рід» збігаються,
що й виправдовувало міфологему «старшого брата», яка панувала в ідеології з радянських часів. 

Повертаючись до контексту формування національної ідеї в Україні, можна зазначити, що ус-
пішність цієї національної ідеї приречена на те, щоб подолати цю загальнослов’янську дифузність
та відокремити себе від «общерусского мира» та від російського культурного та політичного проекту.
Саме тому в конструктивістському підході до формування нової української нації, крім ціннісних
та технологічних моделей, повинні бути представлені й етнічна програма відокремлення українців
від світу «східного слов’янства» та проект ідеологічного (а якщо треба й міфологічного) «обґрунту-
вання» етнічної «іншості» українців та росіян при повному розумінні ідеологічною елітою того, що
в цьому контексті «етнос» не є незмінною «расово-племінною» субстанцією, як це було в міфоло-
гічних примордіалістських схемах, а «вигаданою спільнотою», що створюється, за Е.Балібаром, за
допомогою апаратів та політичних інститутів та яка може функціонувати лише в ситуації державного
контролю над «режимом ідентичності», на який вказував О.Білий.  

Резюмуючи наші зауваження щодо перспектив конструктивістської парадигми націєтворення
в Україні, можна зазначити, що вона є безальтернативною для України. Перш за все тому, що істо-
ричного часу для того, щоб нація була вироблена природним чином немає. На підтвердження цієї
тези можна навести приклад історика Ю.Вебера, який написав книгу «Від селян — у французи».
В цій книзі він доводить, що Велика Французька революція лише започатковувала процес ство-
рення французької нації і що знадобилося ще майже 100 років для того, щоб завершити цей процес.
Але у випадку з Україною ситуація полягає в тому, що цих ста років ми просто не маємо. Саме тому
необхідно застосовувати ті надбання конструктивістського підходу, які обґрунтовують можливість
швидкої національної трансформації. 
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АНОТАЦІЯ
Досліджено діяльність української інтелігенції в одному з найчисленніших та найпомітніших центрів

української політичної еміграції з початку 20-х років ХХ ст. — Австрії. Визначено, що українські інте-
лектуали у зарубіжжі не полишали думок про відновлення об’єднаної суверенної держави. В еміграційний
період розвиток української державно-правової думки пов’язувався з діяльністю різноманітних органі-
зацій за кордоном, провідні діячі яких були активними учасниками революційних подій.

Ключові слова: громадсько-політична діяльність, міжвоєнний період, українська еміграція, су-
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SUMMARY
Article is devoted to research of activity of the Ukrainian intellectuals in one of the most numerous and notice-

able centers of the Ukrainian emigres since the beginning of the 20th years — Austria. It is defined that the Ukrain-
ian intellectuals in the abroad did not dismiss ideas of restoration of the joint sovereign state. During emigration
development of the Ukrainian state and legal thought contacted activity of various organizations abroad which
leading figures were active participants of revolutionary events.
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Дослідження державно-правових реалій українського народу міжвоєнного періоду неможливе
без глибокого аналізу процесів, які проходили у визначений період часу за кордоном, зокрема пе-
редусім це стосується правового становища та основних осередків громадсько-політичної, культур-
ницької діяльності української еміграції між двома світовими війнами. Українські інтелектуали
у зарубіжжі відіграли значну роль в узагальнені досвіду національно-визвольних змагань 1917–1921 рр.,
у популяризації та висвітленні українського питання в закордонних політичних і наукових колах,
а також у визначенні шляхів розвитку національного руху. 
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Українське питання в міжвоєнний період виявилося тим подразником, від якого значною мірою
залежала стабільність чи нестабільність Європи. Воно постало в контексті врегулювання територі-
альних проблем після Першої світової війни, коли було продемонстровано приклад несправедливого
підходу до встановлення нових кордонів. В найгіршому становищі опинився український народ, роз-
членований між Польщею, Румунією, Чехословаччиною, Радянським Союзом [4, с. 300, 301].   

Більшість державних діячів, які поширювали ідею самостійності України, закладали основи дер-
жави, після військової поразки Української Народної Республіки змушені були покинути територію
України. Поступово викреслювалися не лише їхні імена, але й сама українська національна ідея
в межах України, де на початку 1920-х рр. відновився комуністичний режим, була відкинута. Вод-
ночас ідея незалежної соборної Української держави, імена її творців, події, наукові дослідження
національно-визвольної боротьби продовжували жити разом з тими українцями, які опинилися
в еміграції [9, с. 1].

В середовищі української діаспори панували різні погляди, проте її об’єднувала спільна ворожість
до більшовизму, глибоке переконання про те, що останній був виключно російським продуктом,
нав’язаним Україні. Своє перебування за межами України еміграція тієї доби вважала тимчасовим
явищем і прагнула якнайшвидше повернутися на батьківщину. За словами С. Петлюри, головною
метою української діаспори було збереження «традицій української державності» й пропаганда «ук-
раїнської ідеї серед політичних і суспільних кіл Європи і Америки та ознайомлення їх з життєвою
і політичною доцільністю ідеї Української держави» [12, с. 5].

Особливістю другої хвилі української еміграції був здебільшого її політичний характер, а сере-
довище емігрантів становила значна кількість інтелектуалів, в тому числі знаних юристів. На по-
чатку 1921 р. кількість українських емігрантів на теренах Західної Європи налічувала 100 тисяч
людей [5, с. 264].

На рубежі 20–30 років ХХ ст. визначилися основні центри зосередження українців в країнах Єв-
ропи. Саме вони стали осередками розвитку української правової думки за межами України, і саме
їхня діяльність нагадувала про існування українського народу. Т. Плазова відзначає, що в більшості
європейських держав загалом мало знали про Україну, не сприймали її як геополітичну одиницю
та не переймалися українським питанням. Погляди на українство як на явище малозначуще цілком
відповідало проімперській концепції Заходу щодо розвитку колоніальних територій як таких, що
не здатні до самостійної державності [10, с. 144].

Український громадський і політичний діяч, письменник, журналіст О. Назарук у своїх спогадових
працях, аналізуючи прорахунки при побудові української держави, писав: «При всіх тяжких обставинах
нашої невеличкої землі вона грала колись велику ролю аж по Київ і Жмудь, по Відень і море Адрійське,
і по гирла Дунаю, грала поки психічно не піддалася. І вона ще може відіграти велику ролю, коли усві-
домить собі велику вартість своєї стоптаної душі й політичної думки» [14, с. 41–42].

Ні український народ, ні його провідники не виявили себе достатньо підготовленими до вирі-
шення надзвичайно складних завдань, які поставив перед ними історичний момент — писав Д. До-
рошенко. Не було підготовки ні практичної, ні ідейної. Проте здобутий у складній боротьбі досвід
і важкі жертви, понесені Україною в переломних 1917–1920 рр., а також важке становище в еміграції
не минули даремно. Вільна й незалежна Україна була реалізована хоча й на короткий термін в ті
роки, проте сама ідея уже не здавалася «поза межами можливого», коли вперше за довгі роки було
піднято прапор самостійної України [3, с. 98].

Так, І. Франко писав, що «тисячні стежки ведуть до осущення ідеалу, лежать просто таки під на-
шими ногами, і тільки від нашої свідомости того ідеалу, від нашої згоди на нього буде залежати, чи
підемо тими стежками в напрямі до нього, чи, може, звернемо на зовсім інші стежки… Ми мусимо
серцем почувати свій ідеал, мусимо розумом уяснювати його собі, мусимо вживати всіх сил і засобів,
щоб наближуватись до нього, інакше він не буде існувати» [3, с. 99].

Важко переоцінити роль інтелігенції у суспільстві. І. Лисяк-Рудницький зазначав, що подвійна
відповідальність лежить на інтелігенції за події 1917–1920 рр., оскільки вона пішла шляхом моно-
полізації влади, політичного проводу у своїх руках, переоцінила свої природні можливості. Інтелі-
генція не змогла витворити всенаціональної, відповідно до вимог часу, ідеології [6, с. 363]. 

Одним із центральних завдань інтелігенції є створення ідеологічних норм, що служили би доро-
говказом усьому громадянству. Стан і вартість інтелігенції яскраво характеризуються тим, які ідеї
на цьому етапі історичного розвитку їй настільки співзвучні, що вона готова їм служити. Інтеліген-
ція не повинна нехтувати головними засадами, котрі власне їй дають моральний авторитет і сус-
пільну вагу — духовними цінностями [6, с. 369]. 

Початок еміграції української інтелігенції В. Потульницький датує серединою 1919 р. Частина
вчених-емігрантів, таких як В. Липинський, С. Томашівський, С. Шелухін, були учасниками дип-
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ломатичних і спеціальних місій УНР та ЗУНР до країн Західної Європи, вони першими склали групу
української політичної еміграції. Значно більша група українських науковців, як стверджує учений,
залишила Україну в складі урядів УНР і ЗУНР [11, с. 41].

Так, у листопаді 1920 р. уряд УНР на чолі з С. Петлюрою зосередився в Польщі в містах Тарнові
й Ченстохові, а уряд ЗУНР очолюваний С. Петрушевичем у листопаді 1919 р. виїхав з міста Камя-
нець-Подільський через Румунію до Відня. Наприкінці 1918 р. разом з німецькими військами еміг-
рували прихильники гетьмана Скоропадського — українські монархісти [11, с. 41].

Одним із найчисленніших та найпомітніших центрів української політичної еміграції з початку
20-х років ХХ ст. стала Австрія, і зокрема її столиця — Відень. Попри матеріальні труднощі, не-
знання мови, проблеми із працевлаштуванням та житлом значна частина емігрантів не відчувала
жодних обмежень щодо політичної та партійної діяльності. Тоді у Відні друкувалось багато різно-
манітних видань української еміграції, а саме тижневики «Нова доба», «Вперед», «Воля», збірники
«Хліборобська Україна», «На переломі» [10, с. 146].

В. Піскун стверджує, що в  Австрії до початку 1922 р. функціонувало посольство УНР. У країні
поширювалася практика різних підходів до тих, хто прибув на її територію. Урядовці різних рангів,
дипломатичні представники, що мали паспорти УНР, вільно пересувалися країною. Певні обме-
ження на в’їзд мали тільки звичайні громадяни. Більшість інтелектуалів на початку 20-х років про-
довжували громадсько-політичну діяльність [9].

Представники українських політичних об’єднань, які перебували за кордоном, намагалися ство-
рити організацію, до якої увійшли б більшість українських партій. Таким об’єднанням стала Всеук-
раїнська Національна Рада у Відні. 27 грудня 1920 р. представники партій, що увійшли до складу
Ради підписали платформу, статут і розподіл місць між окремими партіями. 4 січня відбулися уста-
новчі збори, де обрано президію і виконавчий комітет. Президія складалася з голови, трьох заступ-
ників, секретаря [13, с. 2]. 

Голова — С. Шелухін, правник і громадянський діяч, в Українській Народній Республіці займав
державні посади (в період Центральної Ради був міністром судівництва; в період правління гетьмана
Скоропадського сенатором і головою мирної делегації для перемовин з радянською Росією; в період
Директорії — учасник делегації на мирну конференцію в Парижі), член партії соціалістів-федера-
лістів. Першим заступником голови став доктор Р. Перфецький, член галицької трудової партії, був
товаришем державного секретаря внутрішніх справ в українському уряді Галичини, член колегії
уповноважених Є. Петрушевича. Другого заступника голови представляли кубанці, що повинні
були ввійти до складу Ради. Третім заступником став генерал Греків, котрий в Галичині відігравав
у різні моменти важливу роль як військовий. Виконавчий комітет складався з 15 членів, сюди входив
відомий правник С. Дністрянський [13, с. 2].

Представники більшості українських політичних груп, які перебували в еміграції, знайшли плат-
форму для спільних політичних виступів. Поза Всеукраїнською Національною Радою залишились
лише українські хлібороби-державники (монархісти). 

У телеграмі Всеукраїнської Національної Ради у Відні до представників Англії, Франції та Італії
на найвищій конференції в Парижі від 18 лютого 1921 р. відзначалося, що Рада утворена 12 основ-
ними політичними партіями та організаціями всіх територій України, вважає головною метою
оборону національної єдності українського народу й об’єднання українських земель в єдиній на-
ціональній державі для мирної культурної співпраці з усіма цивілізованими націями, зібравшись на
чергову сесію, вважає за обов’язок повідомити президента як представника нації, що стоїть на сто-
рожі інтересів справедливості й культури, таке: «Рада іменем українського народу протестує проти
насильної окупації українських земель. Український народ три роки з напруженням веде безупинну
боротьбу проти московського большевизму і московської окупації та посягань інших сусідів на ук-
раїнські землі і ніколи та при ніяких умовах не признає чужої власти над собою, а з цілою енергією
буде продовжувати свою боротьбу до повної побіди, бажаючи рівночасно жити із своїми сусідами
в найкращих зносинах. Українці Східної Галичини при ніяких умовах не можуть помиритися в на-
сильним поневоленням їх Поляками і польською окупацією. Всеукраїнська Національна Рада апе-
лює до морального і державно-правового почуття Вашої нації і твердо вірить, що найде у неї дружне
і прихильне відношення та оборону справедливих інтересів українського народу, маючи на меті
осягнення мира, порядку і нормального господарського життя в Європі» [1, с. 1].

7 грудня 1921 р. було підписано угоду між УСРР і РСФРР з одного боку та Австрією — з іншого.
14 січня 1922 р. Раднарком УСРР ратифікував договір. Відтоді між Австрійською Республікою та УСРР
почала діяти торгово-економічна угода та налагоджуватися торговельні зв’язки. З 1922 р. чинником
емігрантського життя у Відні стало українське радянське представництво. Повноважним представ-
ником Радянської України в Австрії 27 грудня 1921 р. було призначено Ю. Коцюбинського. Одним із



головних завдань, яке стояло перед ним, було повернення в Україну найвизначніших українських по-
літичних діячів та визнання ними радянської влади. Організація пропаганди здійснювалася шляхом
збільшення видатків на українські прорадянські видання у Відні [9].

В еміграції у Австрії (Райхенау, Бадегг) та інколи у Берліні, а саме в 1926–1927 рр. жив В. Липин-
ський. У 1920 р., коли з’явилася його книга «Україна на переломі», він був співзасновником полі-
тичної організації «Український союз хліборобів-державників», раду присяжних якого очолював.
Як провідний ідеолог консервативно-монархічного руху, став головним редактором неперіодичного
збірника «Хліборобська Україна» (1920–1925 рр.), де друкувався його політичний трактат «Листи
до братів-хліборобів» (окремим виданням вийшов у 1926 р.). У цей період побачили світ також праці
«Релігія і церква в історії України» (1925 р.), «Покликання варягів чи організація хліборобів» (1926 р.)
та ін. Досі не знайденим залишається написаний у Берліні в Українському науковому інституті твір
«Теорія правління» [2, с. 12].

Український соціологічний інститут у Відні було засновано наприкінці 1919 р. М. Грушевським.
Він став першим науковим закладом в еміграції. За словами В. Потульницького, уявлявся інститут
як автономний, незалежний заклад, орієнтований на розвиток науки, котрий водночас не повинен
бути ні опозиційним центром, спрямованим проти радянської України, ні осередком більшовиць-
кого уряду за кордоном. На пропозиції щодо створення такої установи відгукнулися відомі вчені-
емігранти, серед яких державний діяч, ідеолог українського монархізму В. Липинський, доктор
філософії, правник В. Старосольський, адвокат і публіцист М. Лозинський та ін. [11, с. 43–44].

Ліга української культури у Відні функціонувала з моменту проведення установчих зборів 9 січня
1923 р.; очолював Лігу С. Шелухін. Відповідно до статуту, заявленого австрійським урядом, метою
об’єднання стало «…всіма способами служити культурному розвиткові і культурним інтересам Ук-
раїнської Нації на всіх землях, де живуть українці». Для досягнення поставленої мети Ліга передба-
чала такі завдання: опрацьовувати звіти та виступати з рефератами щодо питань української
культури; збирати, аналізувати, перераховувати різноманітні матеріали, що стосуються українського
життя, такі як листи, дописи, статистичні відомості, карти, фотографії, що висвітлюють картину
українства щодо його духовної, матеріальної культури; видавати відповідну літературу; засновувати
наукові секції для опрацювання окремих питань української культури та історії [8, с. 28].

Правове становище української еміграції у зарубіжжі визначалося їхнім політичним вибором,
ставленням до існуючої влади в Україні, а тому намаганням продовжувати боротьбу за власну дер-
жавність, котра розкривалася  в громадсько-політичній, науковій та освітній, культурницькій ді-
яльності.  Соціальна адаптація у країнах,  де проживали й працювали вчені-емігранти, відбувалася
залежно від рівня освіченості, попередніх усталених зв’язків з політичними діячами країни, еконо-
мічно-матеріальних можливостей для самореалізації, наявності організаційних здібностей, фондів,
через які здійснювалося фінансування різних проектів [9]. 

Українське громадянство розпорошилося фізично, політично й морально. Всі вороги й против-
ники українського народу пильно стежили за тим, щоб українська діаспора не згуртовувалася. За-
стосовувалися методи підкупу й провокації. 

Українські інтелектуали у зарубіжжі не полишали думок про відновлення об’єднаної суверенної
держави. В еміграційний період розвиток української державно-правової думки пов’язувався з ді-
яльністю різноманітних організацій за кордоном, провідні діячі яких були активними учасниками
революційних подій. У своїй державотворчій, культурницькій діяльності вони, крім внутрішньо-
політичного вирішення українського питання, під яким розумівся цілий ряд проблем, пов’язаних
з багатовіковою боротьбою народу за власну державу, мали зважати на зовнішньополітичні чинники
[4, с. 300].   

Орієнтація на власні сили, яку український народ поставив в основу своїх визвольних змагань
не означала, що він відштовхував допомогу й не використовував вигідної міжнародної ситуації. Ук-
раїнський народ і політичні діячі так чи інакше оцінювали значення відповідних моментів, проте
вони розглядали їх як допоміжні чинники, а власне в основу визвольних змагань намагалися по-
ставити моральну силу й активну боротьбу самого українського народу. Така постановка питання
випливала насамперед з глибокого розуміння самої української проблеми, розуміння її специфіч-
ності, в тому числі й у міжнародному аспекті. Втрачену державну суверенність можна здобути не
лише збройною боротьбою, а й дипломатично-політичними акціями [7, с. 37–38].    

Проаналізувавши життя нашої еміграції, прослідкувавши за еволюцією думок і змагань україн-
ських політичних об’єднань, товариств, гуртків, поодиноких діячів, приходимо до висновку, що
роки в еміграції дали можливість ученим зрозуміти, в чому власне були прорахунки при побудові
держави, а це дає змогу не повторити їх, коли сьогодні наступив відповідальний історичний момент
у державотворенні. Спільним розумом, спільними силами твердо й ясно інтелектуали в еміграції
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з’ясовували, які наслідки чекають Україну після подій 1917–1921 рр., якої тактики й політики по-
винні дотримуватися при тогочасній міжнародній політиці. 

Попри ті завдання, котрі ставили собі на той час кожна з політичних партій, організацій, не зав -
жди вдавалося досягти спільного порозуміння; не вдалося мобілізувати всі здорові державотворчі
українські сили для створення міцного тривалого єдиного фронту проти ворогів української дер-
жавності, котрі шляхом підкупу і провокацій сприяли такій ситуації.

З початку емігрантського перебування в чужому середовищі були певні спроби  прийти до яко-
гось порозуміння й консолідації політичних сил. Всі вони закінчилися розпорошенням утворених
організацій; кожен із прихильників такого об’єднання та консолідації вважав, що це тимчасове
явище, а тривалий час важкого еміграційного життя змусить усіх силою обставин піднятися над
партійними, організаційними, гуртковими інтересами й служити ідеї української держави.

Попри все зазначене вище, українська еміграція — це цвіт свідомого українства, про що свідчить
її творча спадщина. Вона повинна відіграти першорядну роль в сучасній історії української держави.
Для нашого покоління вони залишили не лише ображені амбіції, свої партійні й особисті розра-
хунки, змагання, а мрію — здобути українську державу.  Ми повинні збагнути, що єдиний на сьо-
годні вихід — це об’єднання українських національних сил без різниці політичних напрямків
в єдиний, міцний фронт проти ворогів нашої державності.
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АНОТАЦІЯ
Проаналізовано становлення та розвиток теорій про медіа впливи. Виділено основні теорії та їх роз-

робники. Аналізовано теорії, що розроблялись в період теоретичного становлення ідей про інформаційне
суспільство. Серед них виділено: теорія  медійної залежності, нормативна теорія Мак Квейла  та про-
пагандистка модель. Дано визначення  поняття «нові медіа» як етап розвитку засобів масової інфор-
мації. Досліджено актуальність згадуваних теорій у мережі Інтернет. 

Ключові слова: теорія медійної залежності, нормативна теорія Мак Квейла, пропагандистка мо-
дель, медіа вплив, Інтернет, нові медіа.

ANALYSIS OF THE MAIN THEORIES OF MEDIA EFFECTS 
AND THEIR RELEVANCE IN THE INTERNET AGE
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SUMMARY
In this article the author analyses the formation and development of theories of media effects; the basic theory

and it’s development. The theories that were developed during the formation of theoretical ideas about the infor-
mation society . Among the theories are: the media dependency theory, McQuail’s normative theory and propa-
ganda model. The definition of ‘new media’  is given as the stage of development of the media.  The relevance of
the theories mentioned on the internet are investigated.

Key words: dependent media theory, McQuail’s normative theory, propaganda model, the impact of the
media, the Internet, new media.

Перші дослідження медіа впливів з’явилися під час Першої світової війни в Сполучених Штатах,
вони були зумовлені впливом пропаганди на союзницькі війська, і це спонукало деяких науковців
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звернути увагу на факт можливостей переконання аудиторії за допомогою засобів масової інфор-
мації. Саме дослідження пропаганди та піару в міжвоєнний час стало новим напрямом у розвитку
політичних наук. Айві Лі один із перших звернув увагу на важливість формування громадської
думки, його вважають батьком піару. Американський журналіст у 1906 р. видав «Декларацію при-
нципів» та «Паблісіті» в 1923 р. У декларації вівн зазначив: «Це не секретне прес-бюро. Всю нашу
працю ми виконуємо публічно. Наше завдання – надавати  новини. Це і не рекламне агентство.
Якщо ви вважаєте, що будь-який ваш матеріал більш підійшов би вашому відділу реклами, не звер-
тайтесь до нас. Наша справа — точність. Ми оперативно і з радістю надамо будь-яку інформацію
з різних питань, які ми висвітлюємо, ми з радістю допоможемо кожному редактору особисто пере-
вірити різні факти, які були використані. Говорячи стисло, наша мета полягає в тому, щоб чесно
і відверто від імені ділових кіл і суспільних організацій давати пресі і суспільству США своєчасну
і точну інформацію з питань, які становлять для суспільства цінність і інтерес» [10]. Більш науково
досліджено комунікації в 20-х роках у працях В. Ліпмана «Громадська думка» (1922) та Г. Лассуела
«Методи пропаганди у світовій війні» (1927). Ці два автори представлені як одні з основоположників
дослідження комунікацій у фундаментальному виданні з дослідження медіа впливів Дж. Брайанта
та Т. Томпсона «Основи медіа впливів». Вони також виділяють таких науковців, як П. Лазарсфельд,
Дж. Клапер, К. Говленд, К. Левін, С. Стоутфорд, У. Шрам та Г. М. Маклюєн. В  2000 р. Дж. Брайант
та Д. Мірон провели контент аналіз вибірки статей у трьох наукових фахових журналах:  Journalism
and Mass Communication, Quarterly Journal of Communication та Journal of Broadcasting & Electronic
Media з 1956 р. по 2000 р. та визначили 26 найпопулярніших теорій [2]. Автори виділяють соціологічні
теоретичні школи, що справили вплив на дослідження масових комунікацій, загальні теорії мас-медіа,
прикладні теорії, що можна застосувати до певних аспектів дослідження масових комунікацій. 

У цій статті аналізуються не всі теорії масової комунікації, а лише ті, що розроблялись під впли-
вом соціально-політичних змін, що відбувались в 70–80-х роках, коли увага науковців була прикута
до зміни парадигми індустріального суспільства на суспільство інформаційне. Тому для дослідження
було вибрано три популярні теорії, а  саме: теорія медійної залежності, нормативна теорія Мак
Квейла та пропагандистська модель.

Теорія медіа залежності була запропонована С. Болл-Рокешом та М. Л. де Флером в 1976 р. Теорія
медійної залежності визначає ступінь залежності медіа і людини як відношення, в якому збільшення
потенціалу людини залежить від інформаційних ресурсів системи засобів масової інформації. В 1989 р.
С. Болл-Рокеш та М. Л. де Флер визначили три фактори, що впливають на залежність від медіа: по-
треба в інформації, індивідуальні якості особистості та етапи розвитку [8]. Теорія медіазалежності
стверджує, що з розвитком людина більш активно включається в соціальне життя і через це вона
потребує більше інформації про саме суспільство, і якщо вона черпає цю інформацію з медіа, вона
стає більш залежною від системи засобів масової інформації, і відповідно роль засобів масової ін-
формації все більше впливатиме на цього користувача. Реалізація моделі медіазалежності впливає
на індивіда двома шляхами: афективним та когнітивним.

Нормативна теорія була висунута в 1987 р. провідним американським теоретиком медіа Мак
Квейлом. Автор доповнив чотири класичні теорії преси У. Шрама і додав ще дві: теорію розвитку
та демократичної участі. Теорія розвитку стосується країн третього світу, визначає підтримку засо-
бами масової інформації державних органів до того часу, поки вони не розбудують сталих інститутів.
Більш цікавою є теорія демократичної участі, основними акцентами цієї теорії є: невизнання ко-
мерціалізації та монополізації приватних медіа, централізація та бюрократизація суспільного мов-
лення. Головна увага у цій теорії зосереджена на потребах та сподіваннях активних споживачів
інформації. Сам автор стверджував: «Однорідні аудиторії часто більш прибуткові для рекламодавців,
ніж різнорідні та розпорошені (як великі масові ринки для масової продукції). Це одна з причин
тривалого життя безкоштовних газет, які цілковито “покривають” конкурентну територію з високим
рівнем однорідності. Саме ця теорія торкається прав на отримання необхідної інформації, права на
відповідь, роль держави у жорсткому контролі за медіа відкидається» [3]. Засоби масової комунікації
повинні використовуватись в інтересах груп,  для взаємодії спільнот, субкультур. У рамках теорії
соціальної відповідальності, яка вважається різновидом нормативної теорії, Мак Квейл  виділяє
шість основних принципів діяльності медіа: обов’язок медіа перед суспільством, дотримання про-
фесійних стандартів, саморегуляція медіа в рамках законів, уникнення інформації, що призводить
до насильства, об’єктивність та звітність перед суспільством.

Пропагандистська модель з’явилась у 1988 р., aвторами цієї моделі є Е. Герман та Н. Чомський.
Увага дослідників у першу чергу концентрувалась на діяльності засобів масової інформації в  країнах
із ринковою економікою. Основна теза цієї теорії полягає в тому, що мас-медіа мають лише декла-
ративну свободу, а не реальну, оскільки знаходяться в руках великих бізнесменів і змушені безпосе-
редньо працювати на великий бізнес. В. Різун в праці «Теорія масової комунікації» виділяє п’ять
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основних фільтрів, через які проходять новини, перш ніж потрапити до аудиторії: перший фільтр –
власність, або інтереси великого капіталу; другий – реклама, або головне джерело прибутків; третій –
влада, або ньюзмейкерство бюрократії; четвертий – легальний тиск на медіа через суди тощо; п’ятий –
антикомунізм, або зосередженість на жертвах ворогів [4].

Ці теорії виникли в діалектичній єдності з теоріями інформаційного суспільства в 70–90 рках,
і в той час основна увага була прикута до телебачення, яке виступало основним рупором засобів
масової інформації. На сьогодні можна стверджувати, що телебачення як основна платформа засо-
бів масової інформації відсунута на другий план, більшість населення західного світу та деяких країн
Азії мають можливість користуватись Інтернетом, звідки вони й черпають основні новини від різних
засобів масової інформації. Зараз склалась ситуація, коли новини різних телеканалів можна про-
дивитись за десять хвилин  і самому вибирати ті статті або відеозаписи, що найбільш цікаві, з одного
боку, з іншого – кожен користувач Інтернету сам може бути джерелом новин. З цієї точки зору варто
визначити, чи залишаються вище перераховані теорії актуальними в епоху панування Інтернету. 

На сьогодні у світі  кожен  другий користується Інтернетом, кількість користувачів має тенденцію
для зростання. За даними комісії ООН з питань цифрових технологій, в кінці 2014 р. кількість ко-
ристувачів Інтернетом  сягала 2.9 млрд осіб, за три роки кількість користувачів збільшилась прак-
тично на 25 відсотків [1].  В мережі Інтернет з’явились нові засобі масової інформації, які паралельно
існують з уже існуючими мас медіа. Нові медіа – це інтерактивні електронні видання, що комбіну-
ють формати подання інформації; різновид цифрових медіа. Наприклад, контентом нових медіа
може бути відео, онлайн-радіо, телевізійна трансляція, анімація, звукове оформлення, та, власне,
текст. Від традиційних нові медіа також відрізняє користувацький контент. Нові медіа є відкритими
для взаємодії з читачами та надають їм можливість створювати та модифікувати зміст повідомлень
[9]. До нових медіа відносять соціальні мережі, мережі мікро-блогів, онлайні медіаплеєри, фото
сервіси, блоги та Catch-Up TV – Інтернет-сервіси, що дозволяють переглядати телевізійний контент
протягом певного обмеженого періоду часу, що слідує за здійсненням телевізійної трансляції фільму,
передачі тощо. Наприклад, офіційні сайти ряду українських телеканалів СТБ, «Новий канал», ICTV,
5 канал та ряд інших. За даними Укрінформ,  у січні 2014 р. в Інтернеті було зареєстровано більше
ніж 5.7 млрд профілів по всьому світу [5], це ті профілі, що зареєстровані в соціальних мережах, ін-
формаційних та розважальних сайтах. Кількість користувачів і відвідуваність сайтів дає підстави го-
ворити про залежність від нових медіа, і ця залежність дедалі збільшується. Кожну секунду кількість
користувачів соцмереж збільшується на 8 осіб, кожну хвилину, лише в мережі Facebook, публіку-
ється 50 тисяч посилань, середньостастичний користувач відвідує соцмережі двічі на день, при-
близно 18% користувачів стежить за іншими людьми з допомогою соціальних мереж, приблизно
третина блогерів регулярно публікує свою думку про найбільші торгові марки і бренди [7]. Нові
медіа роблять користувачів ще більш залежними ніж старі – традиційні медіа. Теорія медіазалеж-
ності нині ще більш актуальна, ніж була раніше.

Ідеї  Мак Квейла про потреби та сподівання активних споживачів медіа продуктів, права на от-
римання інформації та відповідь, без жорстокого державного контролю знайшли своє втілення
в ХХІ ст. в епоху Інтернету. Діяльність нових медіа спрямована на розширення медіа-контенту,
включаючи різні рубрики, які вони не мають можливості включати в традиційні друковані видання
або обмежені за часом в телеефірі. Більше того, нові медіа постають майданчиками для обговорень
контенту, даючи можливість користувачам коментувати події, факти, точки зору і подавати свої
власні версії тих чи інших подій. На сьогодні жорстокий державний контроль діяльності нових медіа
відсутній, проте зараз у різних державах розробляються механізми призупинення діяльності інфор-
маційних сайтів та соціальних мереж. Що стосується соціальної відповідальності медіа різновиду
нормативної теорії, то вона в мережі Інтернет  не відповідає тим ідеям, що були визначені Мак
Квейлом, тому що більшість інформаційних сайтів та деякі користувачі соціальних мереж намага-
ються розширити свою аудиторію за рахунок подачі неправдивих новин. Зараз є багато прикладів,
коли заголовок не відповідає дійсності, відсутні будь-які професійні стандарти,  порушується право
на приватне життя, поширення екранного насильства. Підтвердженням останньої тези можна вва-
жати невпинне зростання в Мережі відеозаписів реального насильства, знятих на камеру мобільного
телефону. Феномен цього аматорського відеонасильства є майже недослідженим у медіапсихології,
і причини його шаленої популярності достеменно не з’ясовані [6].

Одна з характеристик нових мас-медіа – відсутність цензури, прозорість, масова реклама, ство-
рення контенту в режимі реального часу, зменшення ролі гейткіперів – людей, що встановлюють
обмеження на зміст та тематику публікацій та низький фінансовий поріг входження на ринок. Все
перераховане дає можливість для самих медіа створити фінансову незалежність від великого бізнесу
за умови, що контент є цікавим для аудиторії і потрапляє в мережу зразу після події. Для аудиторії
така фінансова або ідеологічна незаангажованість самих медіа є гарантом того, що їм не нав’язується



якась пануюча точка зору, а вони мають можливість ознайомитись з різними точками зору. Нові
медіа за своєю природою є децентралізованими, і навіть окремі особи в соціальних мережах можуть
мати більшу аудиторію, ніж окремі засоби масової інформації. В мережі Інтернет  відсутні будь-які
фільтри,  через які новини потрапляють до аудиторії, особливо це стосується соціальних мереж, де
єдиним фільтром може бути бачення власне автора, що висвітлює ті чи інші події. Проте багато тра-
диційних засобів масової інформації переносять свої контенти в мережу, створюючи офіційні сайти,
деякі навіть закривають паперові версії, як це сталось з Newsweek. Саме ці ресурси і надалі будуть
залежними від точки зору своїх власників і обслуговувати панівну еліту, часом незважаючи навіть
на журналістські стандарти. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що пропагандистка модель
Е. Германа та Н. Чомського в мережі Інтернет не підтверджується на діяльності нових медіа  на всі
сто відсотків. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що функціонування інформаційного суспільства внесло багато
коректив у класичні теорії масової комунікації, поява нових медіа, які співіснують з традиційними,
дає підстави заново переглянути актуальність тих теорій, які описували функціонування засобів ма-
сової інформації в кінці ХХ ст. З трьох теорій, що аналізувались у цій статті, лише про одну можна
сміливо стверджувати, що вона є актуальною ще й по цей день.
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АНОТАЦІЯ
Зроблено комплексний аналіз актуальних проблем інформаційного тероризму. Досліджено характерні

риси інформаційного тероризму, визначено актуальні виклики та загрози для України, розглянуто наукові
розробки з питань протидії тероризму в контексті проблем міжнародної та національної безпеки. Акцен-
товано увагу на те, що сьогодні для України найімовірнішими та найнебезпечнішими є виклики й потенційні
загрози, спричинені міжнародно-державним тероризмом з боку РФ, зокрема, його інформаційним видом. 
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SUMMARY
The article researches current issues connected with information terrorism. It also distinguishes some particular

features of information terrorism, and current challenges and threats posed to Ukraine. It analyzes scientific papers
on combating terrorism as a part of international and national security goals. It is underlined that the most probable
and dangerous challengers and potential threats posed to Ukraine are caused by the Russian Federation’s inter-
national state-sponsored terrorism and one of its kind – information terrorism. 

Key words: information terrorism, particular features, challenges, threats.

Постановка проблеми. Сучасний тероризм є складною науковою проблемою, розв’язання якої по-
требує застосування системно-комплексного міжгалузевого підходу. Зарубіжні і вітчизняні політологи,
психологи, історики, юристи систематизують сучасний тероризм за різними ознаками, пропонуючи
специфічні критерії класифікації, що природно відображає багатовимірність і складність цього явища.
Аналіз наукових робіт і нормативно-правової бази з розглянутої проблематики свідчить, що дотепер
не вироблена загальновизнана наукова теорія тероризму і політичного насильства. До цього часу не
знайдено чіткого, єдиного і загальновизнаного визначення міжнародного тероризму. А з огляду на те,
що одним із видів тероризму є «інформаційний тероризм», котрий поширюється у світі останніми ро-
ками, проблема вивчення цього феномену, викликів та загроз є актуальною і для нашої країни. Засто-
сування Російською Федерацією технологій гібридної війни проти України перетворило інформаційну
сферу на ключову арену протиборства. Саме проти України Російська Федерація використовує
найновіші інформаційні технології впливу на свідомість громадян, спрямовані на розпалювання на-
ціональної і релігійної ворожнечі, пропаганду агресивної війни, зміну конституційного ладу насиль-
ницьким шляхом або порушення суверенітету і територіальної цілісності України [1].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на актуальність проблеми вивчення тероризму
і, зокрема, інформаційного, було проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних терологів (В. Ві-
тюка, Г.Веймана, А. Власова, І. Луппова, Е. Кожушка, В. Лунєєва, І. Міхеєва, Л. Моджоряна, Д. Оль-
шанського, С.Атаджанової, А. Юр’єва, А. Юнгмана, та ін.); досліджено характерні риси феномену
інформаційного тероризму та визначено актуальність викликів та загроз для України. Вплив сучас-
ного тероризму на суспільно-політичний розвиток людства розглядається у спеціальних працях
В. Зеленецького, Ю. Антоняна, О. Грачова, С. Єфімова, Т. Дронзіної, А. Шмідта, І. Яковенка та ін. 

Тема інформаційного тероризму є досить новою, терологи приділяли ще недостатньо уваги цій
темі, і як результат — відсутні масштабні спеціальні дослідження щодо визначення інформаційного
тероризму, обставин його виникнення і поширення на сучасному етапі.

Метою статті є аналіз феномену інформаційного тероризму, обставин його виникнення і поши-
рення у сучасному світі, виявлення найбільш гострих проблем, що пов’язані з інформаційним те-
роризмом на прикладі російсько-української війни, показати основні методи і технології, що
використовуються державою-агресором.

Виклад основного матеріалу. У ХХІ столітті природа і цілі сучасного тероризму радикально змі-
нилися у порівнянні з його ранніми формами. Глибоко укорінений в сучасному світі тероризм нині
є віддзеркаленням суспільства і обирає для своїх нападів його найбільш сучасні сторони, викори-
стовуючи при цьому найсучасніші засоби; застосовує велику різноманітність технологій проти тех-
нологізованого світу; має подвійне, «де-територіальне» і «де-культурне» вимірювання, навіть
притому, що він може заявляти про свій зв’язок з певною територією або культурою [2]. Безумовно,
сучасний тероризм суттєво відрізняється від тероризму минулих років. Наразі можна говорити про
дві групи факторів, ідеологічний та технологічний, котрі визначають його розвиток. 

Розглядаючи ідеологічний фактор, слід відмітити зміни мотивації та організації терористичних
груп. Якщо раніше, в середині ХХ століття, у терористів були, як правило, конкретні політичні цілі,
пов’язані зі змінами політичного режиму у тій чи іншій країні або відділенням частини території,
для реалізації котрих широкомасштабні терористичні акти мало годилися, то з кінця ХХ століття
у радикально настроєних організацій з’явилося нове завдання — перевлаштування сучасного світу
на засадах ісламських релігійних цінностей. А в ХХІ столітті ми стали свідками використання за-
значених факторів у здійсненні актів «державного тероризму». До речі, термін «державний теро-
ризм» остаточно увійшов у науковий обіг після ухвалення 34-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН
Резолюції «Щодо неприпустимості політики державного тероризму та будь-яких дій держав, спря-
мованих на підрив суспільно-політичного ладу в інших суверенних державах».

Технологічний фактор, пов’язаний, насамперед, з науково-технічним прогресом. Сучасна циві-
лізація містить у собі складні високотехнологічні системи, від безперебійного функціонування яких
багато в чому залежить її існування. Розвиток зазначених систем супроводжується їх ускладненням
і, як наслідок, підвищенням рівня вразливості і ламкості. Зазначене, на думку Дж. Ная, призводить
до того, що інфраструктура стає «вразливою для локальних аварій, котрі вже у свою чергу можуть
викликати широкомасштабні або катастрофічні аварії» [3, с. 35].

Іншим аспектом технологічного фактору є постійно триваючий процес «демократизації техно-
логії», що дозволило завдяки прогресу зробити інструменти масового знищення більш компакт-
ними, дешевими і доступними для широкого кола осіб. Зазначений аспект також сприяв широкому
впровадженню інформаційних технологій, що дало можливість користуватись відносно недорогими
засобами зв’язку, котрі дозволили стати глобальними групам, що раніше діяли у межах юрисдикції
національних правоохоронних органів. Виникнення і широке розповсюдження Інтернету внесло
суттєві зміни у можливості терористичних груп як у використанні глобального зв’язку, так і в роз-
повсюдженні власних ідей, підтриманні необхідних контактів, координації планів та пошуку не-
обхідної інформації про об’єкти майбутніх терактів.

Наразі, інформаційний тероризм є достатньо новим різновидом терористичної діяльності, що вико-
ристовує новітні досягнення науки і техніки в області комп’ютерних та інформаційних технологій, засобів
масової комунікації, а також досягнення розвитку демократії у багатьох країнах світу. Д. Ольшанський
відносить його до найбільш «великих» видів тероризму та визначає як пряму дію на психіку і свідомість
людей в цілях формування потрібних думок, що певним чином направляють поведінку людей [4]. 

Поняття інформаційного тероризму має широкий характер і складається з кібертероризму і те-
роризму з використанням засобів масової комунікації. 

Кібертероризм тут розглядається як умисна атака на комп’ютери, комп’ютерні програми,
комп’ютерні мережі або інформацію, що в них обробляється, з метою створення небезпеки загибелі
людей, нанесення суттєвої майнової шкоди або настання суспільно небезпечних наслідків.

Друга складова інформаційного тероризму — тероризм з використанням засобів масової комуні-
кації розглядається експертами, насамперед, як використання терористами мережі Інтернет. Так,
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американський теролог Габріель Вейман визначає такі способи використання Інтернету терорис-
тами: проведення психологічної війни, пошук інформації, навчання терористів, збір грошових кош-
тів, пропаганда, вербування нових членів, планування і координація терористичних діянь [5].На
нашу думку, на сьогодні ще недооціненими є загрози, що пов’язані з проведенням терористами по-
літично мотивованих інформаційно-психологічних атак з метою дестабілізації політичної системи
держави, соціально-психологічної обстановки в окремому регіоні чи в країні загалом, розпалювання
ворожнечі, ненависті тощо. Актуальність нашої теми полягає в тому, що найближче майбутнє буде
характеризуватись неухильно зростаючою інформаційної компоненти, намаганнями терористів
спрямувати інформаційні потоки у вигідному для них напрямку, використати технології інформа-
ційної ери з метою маніпулювання інформацією і формування іншої реальності тощо.

На пострадянському просторі найбільше вчених, які вивчали проблему інформаційного теро-
ризму, було в Російській Федерації. Також, у свій час Росія запропонувала на розгляд ООН пакет
міжнародних принципів, спрямованих на зміцнення безпеки глобальних інформаційних і телеко-
мунікаційних систем і боротьбу з інформаційним тероризмом. У документах членам ООН пропо-
нувалось взяти  на себе зобов’язання з відмови від дій з нанесення шкоди іншим державам у сфері
інформації, з домінування і контролю у інформаційному просторі, з заохочення дій терористичних
і злочинних співтовариств, з організації інформаційних війн, з маніпулювання інформаційними
потоками і з інформаційної експансії. 

У 2013 році Росія в документі «Основи державної політики в галузі міжнародної інформаційної
безпеки до 2020 року» до прийнятої ООН «тріади загроз» захищеності глобальної інформаційної
системи (терористичних, злочинних і воєнно-політичних) додала загрозу втручання до внутрішніх
справ суверенної держави шляхом інформаційно-комунікаційних технологій, порушення суспільної
стабільності, розпалювання міжетнічної, міжнаціональної ворожнечі [6]. Але парадокс полягає
в тому, що саме Російська Федерація, яка декларує міжнародні принципи, тут же їх порушує: не до-
тримується запропонованих принципів і найактивніше використовує методи інформаційного те-
роризму у гібридних війнах. 

Далі розглянемо ознаки міжнародного тероризму і зіставимо їх з прикладами сучасної діяльності
російської держави у ході неоголошеної гібридної війни проти України. 

Транснаціональний або міжнародний тероризм — явище багатогранне і складне. Свідченням цьому
є відсутність будь-якого єдиного розуміння на міжнародному рівні. Наприклад, державний депар-
тамент США визначає його як «тероризм, що стосується громадян і території більш ніж однієї
країни». У контексті нашої роботи ми визначаємо транснаціональний тероризм як терористичні
акти, направлені у кінцевому підсумку на знищення або розхитування сучасної політичної системи
світу [7]. На думку сучасних терологів, до характерних рис міжнародного тероризму належать: 

— специфічна мета — реалізація альтернативного глобального проекту політичного розвитку
світу. Головною метою транснаціонального тероризму є перелаштування світу на інших, більш спра-
ведливих, на думку терористів, засадах; 

— «самодостатність» тероризму. Сучасними гравцями транснаціонального тероризму є як фор-
мально недержавні організації і групи, так і окремі держави (Російська Федерація), котрі здійснюють
свою діяльність на території кількох держав і володіють достатньо розвинутою інфраструктурою,
що містить у собі органи управління, розвинуту мережу ЗМІ, табори для підготовки бойовиків тощо; 

— глобальна загроза міжнародному правопорядку та безпеці, і як наслідок, нанесення шкоди
політичній системі в цілому. Прикладом такої діяльності можуть бути численні порушення актів
міжнародного права (договорів, пактів, меморандумів тощо). Складність (подвійність) міжнарод-
ного тероризму визначається і загрозою внутрішній безпеці держав, на території яких і відбуваються
безпосередньо теракти. 

На думку Л. Моджоряна [8], внутрішньодержавний тероризм стає міжнародним коли: 
— як терорист, так і жертви тероризму є громадянами однієї держави чи різних держав, але злочин

вчинений за межами цих держав;
— терористичний акт спрямований проти осіб, що захищені міжнародним правом; 
— підготовка до терористичного акту ведеться в одній державі, а здійснюється в іншій; 
— вчинивши терористичний акт в одній державі, терорист переховується в іншій і постає пи-

тання про його видачу.
Практично всі наведені вище ознаки міжнародного тероризму і його виду — інформаційного те-

роризму — спостерігаються у ході гібридної російсько-української війни. Інформаційний тероризм
відрізняється від пропаганди, насамперед, деструктивністю. Пропаганда спрямована на розпов-
сюдження, просування або відстоювання будь-яких ідеологій, поглядів або ідей політичного, фі-
лософського, наукового, культурного, економічного та іншого спрямування, а інформаційний
тероризм використовує навмисне скривлені факти і фальсифіковану інформацію з метою впливу



на психіку і свідомість людей для збудження ненависті і виправдування застосування насильства
стосовно представників інших етнічних і соціальних груп та народів, дестабілізації політичної сис-
теми інших держав, соціально-політичної обстановки в регіоні або країні тощо.

Інформаційний тероризм (офіційний російський військовий термін — спецпропаганда) у розу-
мінні методів і засобів ідеологічного або інформаційно-психологічного впливу на збройні сили і на-
селення противника активно використовується МО РФ в гібридній війні проти нашої держави.
Навіть поверхневий аналіз інформаційної складової гібридної війни РФ проти України на етапі її
підготовки дозволяє зробити висновок про те, що для забезпечення масованого впливу на цільові
аудиторії (державне і воєнне керівництво, особовий склад Збройних Сил України, мирне населення,
світова громадськість, союзники нашої держави, нейтральні країни і т.п.) керівництвом країни-аг-
ресора було прийнято рішення вивести інформаційно-терористичну (спецпропагандистську) ді-
яльність на якісно новий рівень і створити умови для її перетворення в один з головних видів
забезпечення воєнних дій, який можна зіставити з розвідкою. Реалізація цього рішення була спря-
мована на підвищення ефективності дій в інформаційній сфері за рахунок активного запровадження
сучасних соціальних технологій, а також розширення взаємодії всіх військових і цивільних інфор-
маційно-пропагандистських структур. 

Про розуміння керівництвом РФ важливості інформаційно-терористичної діяльності  (спецпро-
паганди) також може свідчити відновлення діяльності факультету зарубіжної воєнної інформації
і журналістики (спецпропаганди) у Воєнному університеті МО РФ та створення Управління спец-
пропаганди в ГРУ ГШ МО РФ. На території окремих окупованих районів Донецької і Луганської
областей діють Управління інформаційного протиборства, створені фахівцями ГРУ ГШ РФ у складі
армійських корпусів у т.зв. ДНР/ЛНР. За деякими оцінками, нині в Росії існує 74 центри, що зай-
маються підготовкою спецпропагандистів. Там навчаються військовослужбовці, журналісти, вій-
ськові кореспонденти, психологи, філологи, люди інших професій, яким викладаються основи
і методи ведення інформаційної війни. 

Головні маніпуляційні прийоми російської інформаційно-терористичної діяльності, а саме: пред-
ставлення злочинця нещасною жертвою, приписування своїм ворогам усіх власних злочинів,
тотальне ігнорування фактів, таврування фашистами усіх, хто не розділяє ваших поглядів, викори-
стання у вирішенні власно створюваних проблем  незліченних громадських організацій, практика
створення комісій і комітетів для надання відвертій брехні статусу громадської думки, системи ма-
ніпулювання «корисними ідіотами» тощо, були створені ще в 1920-х роках сталінським пропаган-
дистом Віллі Мюнценбергом.

Майже всі перелічені вище прийоми і підходи, адаптовані до сучасності і з використанням до-
сягнень науково-технічного прогресу, в тій чи іншій мірі використовуються російською спецпро-
пагандою в гібридній війні проти України. Власне вся російська спецпропаганда і діяльність
більшості ЗМІ побудовані за принципами воєнного часу, незважаючи на те, що офіційно Росія не
веде війни з нашою країною.

Важливим об’єктом спецпропаганди є єдиний інформаційний простір, який розглядається в яко-
сті складової глобального інформаційного середовища і є одночасно одним з компонентів бойового
(оперативного) простору. При підготовці гібридної війни російські військові зважили на те, що від-
повідно до теорії мережецентричних війн однією з необхідних умов досягнення цілей військової
операції є встановлення домінування в інформаційному просторі і створення основи для широко-
масштабного розповсюдження необхідних соціально-політичних поглядів серед населення і зброй-
них сил як власних , так і інших держав.

Основними характерними особливостями російської інформаційно-терористичної діяльності
проти України на сучасному етапі є:

— узгодженість дій на основі загального керівництва і єдиного планування спецслужбами РФ. 
— тісна взаємодія з добуваючими елементами розвідувальних структур, забезпечення комплекс-

ного застосування сил, методів і засобів. 
— застосовування повного спектра інструментів інформаційної війни — від спеціальної військо-

вої техніки на Донбасі і до елементів «м’якого впливу» на зарубіжну аудиторію;
— активне використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій;
— поєднання можливостей державних (насамперед, дипломатичних і розвідувальних) відомств,

комерційних і неурядових організацій, інструментів публічної дипломатії і «м’якої сили» для ство-
рення умов для забезпечення суспільно-національного впливу на закордон тощо.

— максимальне використання цивільних ресурсів країни у воєнних інтересах.
Сприятливі умови (домінування в інформаційному просторі, відсутність мовних бар’єрів, значний

досвід в організації пропагандистських заходів тощо) дають можливість РФ вищеназваними засобами
вести інформаційно-психологічне протиборство, поширюючи медіа-продукцію одночасно і на
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Україну, і на внутрішнє інформаційне середовище без додаткової обробки. Водночас для ведення ін-
формаційної війни на зовнішньому фронті РФ використовує спеціально створені та фінансовані ЗМІ,
неурядові та суспільно-політичні організації, агентів впливу та «корисних ідіотів». При цьому тези
і меми російської інформаційно-терористичної діяльності, оприлюднені за кордоном, пізніше по-
вторюються в російському інформпросторі вже як погляди представників міжнародної громадськості. 

Доводиться констатувати, що заходи інформаційно-психологічного впливу РФ завдяки узгод-
женості дій на основі загального керівництва, фінансування і єдиного планування, застосуванню
повного спектра інструментів і методів інформаційної війни, використанню новітніх інформаційно-
комунікативних технологій дають свої плоди і досягають своїх результатів: завоювання прихильності
у частини українських громадян в Криму і на Донбасі, формування «п’ятої колони» всередині нашої
країни, внутрішній спротив реформам у нашій країні, підрив авторитету керівництва України на
міжнародній арені і створення перепон на шляху до євроінтеграції, спроби переконання активно
налаштованих громадян у безглуздості будь-якого спротиву і т.п. Активні дії РФ та сприятливі умови
для таких дій дали можливість сформувати у певної частини українського суспільства відповідні со-
ціальні й політичні настрої, які країна-агресор вміло використовує у своїх інтересах.

Перебіг російсько-українського протистояння в інформаційному полі засвідчує нашу неготов-
ність належно і вчасно реагувати на інформаційні загрози, невміння вести інформаційні та смислові
трансформаційно-поведінкові війни, відсутність національних механізмів адекватної протидії ін-
формаційній агресії. У нашій країні фактично демонтована система спеціальної журналістської
освіти, контрпропаганди, актуальна в умовах зовнішньої агресії. На жаль, керівництво нашої країни,
експерти і громадянське суспільство приділяють недостатню увагу інформаційній складовій цієї
війни, небезпеці використання Росією методів інформаційного тероризму та необхідності ком-
плексної протидії йому.

Наразі український інформаційний простір слабо захищений, а система інформаційної безпеки
як складової безпеки держави фактично недієздатна. В Україні наразі недостатні нормативна база,
системний підхід та державні органи боротьби з інформаційною агресією, механізми активного
протиборства з антиукраїнською пропагандою і дезінформацією (у цьому сенсі діяльність Міні-
стерства інформаційної політики у її сьогоднішньому вигляді заслуговує на серйозну критику). Пе-
реважно цим займаються неурядові організації, представники українського громадянського
суспільства, такі, наприклад, як Інформспротив, Інформнапалм, StopFake, що здійснюють аналіз
окремих акцій кремлівської спецпропаганди і викриття російської антиукраїнської дезінформації.
Протистояння інформаційним акціям РФ має епізодичний і несистемний характер. 

З огляду на зазначені загрози та проблеми, зважаючи на системний характер та узгодженість за-
ходів російської інформаційно-терористичної діяльності на основі загального керівництва і єдиного
планування вбачається необхідним організувати протидію їй також на системній основі, підґрунтям
якої можуть слугувати відповідна нормативна база, насамперед, «Доктрина інформаційної безпеки
України», затверджена Указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017 та організація
інформаційної протидії на стратегічному, тактичному і оперативному рівнях, створення надійної
системи моніторингу та інформування української і зарубіжної аудиторії, захист українського ін-
тернет-ресурсу, відновлення діяльності зарубіжних культурно-історичних центрів, створення стра-
тегічного контенту — українських інформаційних продуктів, які б позитивно представляли Україну,
тісна співпраця із зарубіжними спеціальними центрами (Центр стратегічних комунікацій НАТО
в Латвії та ін.) і громадськими інститутами, з діаспорою, підготовка професійних кадрів, поєднання
цивільних і військових ресурсів, оперативне виявлення та реагування на дезінформаційні акції ро-
сійської спецпропаганди, випереджувальна і наступальна робота у цьому напрямку тощо.
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АНОТАЦІЯ 
Проаналізовано принципи залучення неурядових аналітичних центрів до реалізації політики інфор-

маційної безпеки. Акцент зроблено на вивченні теоретичних аспектів даної проблематики, а також
аналізі українського та зарубіжного досвіду. Виходячи із результатів дослідження обґрунтовано позицію
про необхідність посилення взаємодії між українськими аналітичними центрами та державою в секторі
інформаційної безпеки. Було систематизовано шляхи подолання основних проблем в даній сфері. 

Ключові слова: неурядові аналітичні центри,національна безпека, державні структури, грома-
дянське суспільство, взаємодія.
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SUMMARY
In the article, principles of attraction of non-governmental analytical centers to realization of politics of in-

formative security were analyzed. The study of theoretical aspects of this range of problems as well as analysis of
Ukrainian and foreign experience were accentuated. Based upon the research results the position about necessity
of strengthening of co-operation between the Ukrainian analytical centers and the state in the sector of informative
security was grounded. The ways of overcoming of basic problems in this sphere were systematized. In accordance
with performed aim and tasks exhaustive conclusions were defined.

Key words: non-governmental think tanks, national security, government agencies, civil society, interaction.

Постановка проблеми. Сьогодні Україна перебуває у вкрай непростій суспільно-політичній ситуації,
яка визначальним чином впливає на всі сфери життя суспільства. Вона спричинена перш за все зов-
нішньою воєнною-інформаційною агресією з боку Росії. Спровокована цим внутрішня нестабільність
є основною загрозою для національної безпеки України, тим більше в умовах реформування основних
державних інститутів. Базове завдання вищого державного керівництва в таких умовах зводиться до
побудови ефективної системи протидії зовнішнім викликам. Але зазвичай ресурсів (кадрових, техно-
логічних, інтелектуальних) у влади не вистачає, саме тому вони змушені використовувати потенціал
недержавних інституцій, які часто виступають в ролі надійних союзників держави. Особливе місце
тут посідають такі інституції громадянського суспільства, як неурядові аналітичні центри (далі НАЦ),
що, з одного боку, сприяють становленню громадянського суспільства, а з іншого — являють собою
своєрідне джерело інтелектуальних та аналітичних ресурсів (експертних оцінок, ідей, консультаційних
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послуг, аналітики і т. д.). Тому проблематика залучення НАЦ до реалізації державної політики, зокрема
до побудови системи інформаційної безпеки, є актуальною в сучасних умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що проблемі дослідження ролі НАЦ у по-
літичній системі, їхньої участі в реалізації державної політики присвячено ряд наукових публікацій
та досліджень українських науковців, таких як: О. Корнієвський, Н. Ржевська, С. Внучко, О. Глоба,
Ю. Горовецька, С. Костюк, Ю. Якименко, В. Ребкало, С. Кандагура. Особливу увагу цій проблемі
приділяють і зарубіжні дослідники: Дж. Макґан, Дж. Сміт, Д. Стоун, М. Гаметт, Р. Кент, А. Денгам.
Разом з тим питання місця НАЦ у забезпеченні ефективного функціонування системи інформа-
ційної безпеки є недостатньо дослідженим, хоча є не менш актуальним.

Метою цієї статті є дослідження принципів залучення НАЦ до процесу забезпечення національ-
ної безпеки держави. Відповідно до мети постають такі завдання: 

1) аналіз зарубіжного взаємодії між неурядовими аналітичними центрами та державними струк-
турами (на прикладі США) у сфері інформаційної безпеки;

2) вивчення вітчизняного досвіду співробітництва між неурядовими аналітичними центрами та
державою, систематизація методів вдосконалення даного процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналітичні центри (в науковій літературі можна зустріти
також такі назви як «think tanks», «фабрики думки», «мозкові центри») є невід’ємним складником по-
точного політичного процесу як у межах національних демократичних держав, так і у світовому мас-
штабі. В розвинутих країнах аналітичні центри та політичні експерти розглядаються як повноправні
учасники публічної політики. Такі центри прийнято поділяти на урядові та неурядові [6, c. 59]. Най-
відомішими українськими аналітичними центрами є Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій (ІЕД), Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
(УЦЕПД), Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва, Центр політико-правових реформ (ЦППР),
Молодіжний Центр політики та інформації, Наукове товариство ім. Шевченка, Центр міжнародних
та порівняльних досліджень та інші. Окрему увагу заслуговує Національний інститут стратегічних до-
сліджень, який безпосередньо співпрацює з органами державної влади, виконуючи роль аналітичного
та інформаційного джерела, ядра концентрації інтелектуальних та експертних ресурсів.

Якщо говорити про неурядові аналітичні центри, то в науковій літературі їх прийнято розглядати
як позадержавні організації, які займаються аналітичною та науково-дослідною роботою в різних
галузях (як правило, гуманітарних наук — соціологія, право, політологія, економіка і т. д.) і мають
на меті здійснення впливу на громадську думку та політичну еліту держави. Зарубіжні НАЦ вико-
ристовують широкий спектр різноманітних інструментів для впливу на владні інститути (уряд, пар-
ламент, силові структури, органи управління тощо) з метою пошуку оптимальних варіантів
вирішення актуальних проблем: аналізують міжнародну практику вирішення подібних проблем,
шукають альтернативні шляхи їх розв’язання та надають свої пропозиції, займаються розробкою
проектів рішень і законів, намагаються прогнозувати розвиток тих чи інших процесів та явищ, роз-
робляють проекти реформування секторів безпеки і т. д.  Крім того, зарубіжний досвід (зокрема
США) показує, що неурядові аналітичні центри виконують важливу функцію «інтелектуального
моста» між суспільством і владою, вивчаючи громадські потреби і пропонуючи державним інсти-
туціям нові ідеї, варіанти дій. 

Суттєве значення робота НАЦ має в системі функціонування інформаційної безпеки. Завдяки
науковим, аналітичним та статистичним продуктам роботи «мозкових центрів» державні структури
отримують цілісну картину основних тенденцій та модерних викликів у цій сфері [4, c. 103]. Крім
того, фахівці провідних НАЦ часто надають рекомендації щодо оптимізації та удосконалення в сек-
торі інформаційної безпеки, забезпечуючи тим самим експертний супровід діяльності виконавчих
та безпекових інститутів.

Як показує політична практика, в Україні потенціал НАЦ не використовується в повній мірі, що
суттєво знижує ефективність функціонування системи інформаційної безпеки. Це спричинено на-
самперед відсутністю необхідної комунікативної платформи для ефективної співпраці між держав-
ними інститутами та неурядовими організаціями, а отже, елементи громадянського суспільства не
мають ефективних важелів впливу на органи влади [5, c. 15]. 

В розвинутих західних демократіях подібна платформа наявна. Про це свідчить динамічна та
ефективна взаємодія між державою та експертним середовищем. Найяскравішим прикладом тут
є досвід США, де представники НАЦ перебувають на постійному зв’язку із членами Конгресу та
їхніми співробітниками, федеральними суддями, представниками державних і місцевих органів.
Вони регулярно виступають на слуханнях в Конгресі, а також проводять індивідуальні брифінги
для членів Конгресу та Адміністрації Президента США. У свою чергу урядовців і членів Конгресу
запрошують виступити на заходах американських НАЦ, що надає їм можливості для перевірки по-
літико-ідеологічних концепцій серед громадських експертів. Окремі НАЦ отримують значну
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частину свого бюджету від підрядних робіт (дослідницькі проекти, підготовча законодавча робота
та ін.) для різних урядових агенцій США [3].

Багато експертів вказує на намагання американського уряду співпрацювати з аналітичними цен-
трами у сфері інформаційної безпеки через гостру потребу в нових креативних ідеях, які б допомогли
оптимізувати процес практичної реалізації урядових стратегій та програм. Співробітники Департа-
менту оборони регулярно проводять брифінги для представників НАЦ, на яких роз’яснюють свої
цілі та дискутують із експертами. В багатьох «мозкових центрах» безпекового спрямування працюють
колишні співробітники Департаменту оборони, що дозволяє організаціям, які вони представляють,
отримувати замовлення від оборонних та безпекових структур в інформаційній сфері [3]. 

Якщо говорити про можливість застосування зарубіжного досвіду в Україні, то слід визначити ос-
новні сектори, де необхідні зміни. Для цього важливо розглянути ключові проблеми, від вирішення
яких і залежить подальший розвиток співпраці між НАЦ та державою у сфері національної безпеки.

Перша проблема, яка стає на заваді ефективному використанню державними структурами по-
тенціалу НАЦ, — це нормативна неоформленість. Іншими словами в Україні відсутня розвинена
нормативна база, яка б чітко регламентувала статус аналітичних центрів, що знаходяться поза дер-
жавною системою. В таких умовах важко говорити про процес взаємодії між державою та НАЦ,
конструювання механізмів залучення аналітиків та експертів до безпекової політики. 

Другою проблемою є організаційна та інституційна слабкість, оскільки при органах сектора без-
пеки та оборони (СБУ, Міноборони, МВС, РНБО) відсутній консультативний орган, що був би по-
середником між аналітичними центрами та державою. Так, наприклад, у структурі Громадської ради
при Міністерстві оборони України серед 10 комітетів не існує жодного, який би міг на експертному
рівні сприяти виконанню завдань, поставлених перед Департаментом воєнної політики та страте-
гічного планування МОУ. Водночас з усіх 105 громадських організацій, що входять до складу Гро-
мадської ради при МОУ, тільки декілька заявили у своїх установчих документах, що вони здатні
займатися аналітичною роботою [3].

Третя проблема — недостатньо розвинена мережа експертних неурядових організацій, що зай-
маються проблематикою національної безпеки, які суттєво поступаються своїм зарубіжним ана -
логам.  Сьогодні в Україні з усіх НАЦ тільки одиниці відповідають західним стандартам. Згідно
з рейтингом аналітичних центрів світу 2015 (2015 Global Goto Think TankI ndex Report), за версією
Програми аналітичних центрів та громадянського суспільства Інституту Лаудера Університету Пен-
сильванії 11 аналітичних центрів (як урядових так і неурядових) з України займають місця серед
кращих «think tanks» світу [1]. Аналітичні центри з України були присутні в 14 номінаціях Світового
рейтингу, а загальна кількість згадувань українських аналітичних центрів — 28. Разом з тим, незва-
жаючи на присутність у рейтингу, всі представники НАЦ України займали досить низькі позиції
(виняток становить тільки Центр Разумкова) [6].  

Спираючись на зарубіжний досвід, можна виділити такі покращення взаємодії між НАЦ та дер-
жавними інститутами в Україні. 

По-перше, необхідною умовою вирішення названих вище проблем є розробка необхідної нор-
мативної бази, яка б регулювала політико-правову складову  відносин між державою та аналітич-
ними центрами. В першу чергу мова йде про внесення змін до закону України «Про об’єднання
громадян».

По-друге, зважаючи на інституційну неоформленість взаємодії між НАЦ та державою, важливо
створити при силових та безпекових структурах консультативні органи, які б забезпечували постійну
комунікацію між двома суб’єктами. Причому важливо розмежувати компетенцію цих органів із
компетенцією громадських рад, що включають у свій склад громадські організації та спілки. Досвід
зарубіжних країн, зокрема вже розглянутих у статті США, показує що НАЦ, на відміну від громад-
ських об’єднань, надають більш фахову та професійну допомогу державним структурам, особливо
у сфері національної безпеки. Створення окремих комітетів для співпраці із аналітичних центрів
в системі владних установ зможе суттєво підвищити ефективність їхнього функціонування.

По-третє, співробітники українських НАЦ мають спрямувати всі зусилля на підвищення якості
своєї роботи і наблизитись до західних зразків. У цьому контексті відповідальність більшою мірою лягає
саме на плечі «мозкових центрів».  Досягнення цієї цілі можливе за допомогою реалізації таких кроків:

— активна співпраця українських НАЦ із своїми зарубіжними колегами шляхом проведення
спільних досліджень, конференцій, семінарів, реалізація взаємовигідних завдань;

— збільшення фінансування проектів та програм НАЦ з боку держави через гранти, премії,
створення спецфондів тощо;

— вироблення якісно нових підходів до діяльності аналітичних центрів. Утвердження принципів
відповідальності, об’єктивності, наукової та професійної етики, орієнтація на досягнення соціально
значущих цілей.



Висновки. Отже, сьогодні в розвинених демократичних державах Заходу неурядові аналітичні
центри є невід’ємним структурним елементом громадянського суспільства і вважаються рівноправ-
ним учасником політичного процесу. Дослідження зарубіжного досвіду (зокрема США) у сфері спів-
праці між «мозковими центрами» та державними структурами у забезпеченні інформаційної
безпеки переконливо свідчить про високу ефективність такої взаємодії. Українська практика спів-
праці між НАЦ та державою в безпековому секторі не є настільки успішною через ряд проблем,
серед яких найважливішими є недосконалість нормативної бази, інституційна неоформленість та
слабко розвинена мережа експертних неурядових організацій. Спираючись на досвід західних країн,
можна суттєво підвищити ефективність співпраці між урядом та аналітичними центрами, що до-
поможе Україні адекватно, своєчасно і ефективно реагувати на зовнішні виклики.
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АНОТАЦІЯ
Висвітлено результати міждисциплінарного дослідження освітніх і соціально-педагогічних умов роз-

витку особистості в контексті інклюзивної освіти. Запропоновано модель корпоративної соціальної
служби вищого навчального закладу як ефективної соціально-педагогічної умови розв’язання проблем інк-
люзивної освіти: проаналізовано теоретичні погляди на соціальну службу  в інтегрованому, інклюзивному
середовищі вищого навчального закладу; визначено сутність інтегрованої, інклюзивної системи вищого
навчального закладу; досліджено ставлення колективу вищого навчального закладу до створення соціальної
служби в умовах інтегрованого, інклюзивного освітнього середовища, визначаються її особливості. Модель
корпоративної соціальної служби вищого навчального закладу пропонується як важлива соціально-педа-
гогічна умова попередження соціальної ексклюзії студентів з особливими освітніми потребами, позитивної
інтеграції можливостей освітнього середовища. Визначено показники соціальної інклюзії студентів з особ-
ливими освітніми потребами в інтегрованій  освітній системі вищого навчального закладу.

Ключові  слова: інклюзивне середовище, інтегроване середовище, студенти з особливими освіт-
німи потребами, модель корпоративної соціальної служби вищого навчального закладу.
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SUMMARY
The article highlights the results of interdisciplinary  research, educational  and  socio-pedagogical conditions  of

personal  development in the context  of inclusive  education.The proposed  model of corporate social service  institution
as an effective social-pedagogical conditions for  the solution of problems of inclusive education: analyses the theo-
retical views on social  service in an integrated, the environment of higher educational institution; determined by the
essence of the integrated, inclusive system of higher educational institution; It explores the attitude of the staff of
higher  education to the creation of social  service in terms of integrated, inclusive educational environment,  defined
by its  features. A model  of corporate social  service  institution is proposed as an  important socio-pedagogic condition
preventing  social  exclusion of students  with  special  educational  needs, positive  integration  capabilities of the ed-
ucational environment. In a competitive work are defined  by indicators  of social  inclusion of students with special
educational  needs in integrated educational system of higher educational  establishment.

Key words: inclusive environment, integrated environment for students with special educational needs,
social service model of corporate university.

В Україні одним із компонентів функціонально-структурної моделі соціальної роботи є соціальні
служби в системі освіти, які є частиною інтегрованого, інклюзивного середовища вищого навчального
закладу. Соціальна робота у сфері освіти почала формуватись у 80–90 роки ХХ ст., під час соціальних,
політичних, економічних, соціально-культурних змін і зрушень в українському суспільстві. Найбільш
значущими з них виявились: нове державотворення, формування національних підходів до навчання
і виховання особистості, розпад піонерської і комсомольської організації, значне погіршення еконо-
мічного становища громадян,  неконтрольований, негативний вплив засобів масової інформації на
свідомість громадян, поява таких соціальних хвороб, як наркоманія, жебрацтво, бродяжництво, без-
притульність. Нові соціально-економічні умови життя створили передумови для соціального замов-
лення на нові форми і методи соціального навчання і виховання молодого покоління, соціального
захисту дітей та молоді. На початку 90-х років з’являються нові організаційні форми соціального за-
хисту дітей і молоді, що викликають необхідність розробки нових підходів як до соціального вихо-
вання, так і до системи соціального захисту. Серед них виділяються такі як, соціальні служби для
молоді (соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді), управління у справах неповнолітніх (служби
у справах дітей), реабілітаційні центри і притулки для тимчасового перебування неповнолітніх. 

У вищих навчальних закладах починають створюватись соціальні служби для молоді, які є підроз-
ділами міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Постає завдання розробки моделі соціальної служби вищого навчального закладу як спеціалізо-
ваного формування, що сприяє створенню соціально-педагогічних умов для розвитку особистості
через надання соціальних послуг студентській молоді, науково-педагогічному персоналу і обслуго-
вуючому персоналу вищого навчального закладу, батьківській громадськості. Основними напрямами
служби є створення таких  служб-секторів: служба соціальної роботи зі студентами, які перебувають
у складних життєвих обставинах,  служба професійної реабілітації студентів з особливими освітніми
потребами, служба швидкого реагування, служба примирення, консультативна служба, служба соці-
альної анімації, служба добровільної допомоги, батьківська студія, корпоративна служба.

Особливості соціальної роботи у сфері освіти стають предметом уваги науковців, висвітлюються,
досліджуються і вивчаються у працях:  І. Іванової, Л. Тюпті, А.Шевцова (проблеми соціальної роботи,
освіти і навчання в інтегрованому, інклюзивному освітньому середовищі) [3–5; 8; 9]; А. Базиленко,
T. Boeck, J. Fleming (проблеми розвитку молоді, її соціальної активності, діяльності студентського са-
моврядування), [10–14]; А.Базиленко, І.Іванової, Н.Романової  (проблеми впливу соціального сере-
довища на формування особистості студента та соціального становлення студентської молоді) [7];
А.Базиленко, І. Іванової, В. Острової, В. Панка, Л. Тюпті,  (соціально-педагогічні і соціально-психо-
логічні аспекти адаптації студентів до умов навчання) [2; 6; 8; 9]; І. Іванової, Н. Романової, Л. Тюпті,
В. Попович, В. Григор’євої, А. Зоренко, Н. Мазепи, О. Самар (особливості діяльності студентської
соціальної служби) [4; 5; 7].

Мета дослідження: науково обґрунтувати та дослідити ставлення колективу вищого навчального
закладу до створення соціальної служби в інтегрованому освітньому середовищі, потреби у соціальних
послугах студентів, науково-педагогічного персоналу, допоміжного персоналу, батьківської громади
в системі вищої освіти; розробити модель соціальної служби в інтегрованій, інклюзивній освітній сис-
темі вищого навчального закладу.

Об’єкт дослідження: процес створення та особливості соціальної служби в інтегрованій, інклюзив-
ній освітній системі вищого навчального закладу.

Предмет дослідження: особливості створення соціальної служби в умовах інтегрованої, інклюзивної
освітньої системи вищого навчального закладу.

Соціальна політика та соціальна робота

98



Освіта регіону — 2017/2 99

Ірина іванова. Створення соціальної служби в інтегрованій освітній системі вищого навчального закладу

Завдання дослідження:
1. Охарактеризувати моделі соціальної служби у вищому навчальному закладі.
2. Проаналізувати особливості інтегрованої, інклюзивної освітньої системи вищого навчального

закладу як передумови соціальної роботи з молоддю.
3. Охарактеризувати особливості соціальної роботи в інтегрованій, інклюзивній освітній системі

вищого навчального закладу.
4. Охарактеризувати методологію позитивізму.
5. Описати програму дослідження і  провести аналіз ставлення колективу вищого навчального

закладу до створення соціальної служи в умовах інтегрованого, інклюзивного освітнього се-
редовища.

Метою статті є висвітлення результатів емпіричного дослідження щодо вивчення ставлення ко-
лективу вищого навчального закладу до створення соціальної служби в інтегрованому освітньому се-
редовищі.

Дослідження проводилось на базі Університету «Україна», в якому взяли участь студенти 1–4 курсів
спеціальності «Соціальна робота»; студенти 2-го та 4-го курсу спеціальності «Фізична реабілітація»;
батьківська громада; науково-педагогічний та допоміжний персонал. Вибірка  склала 100 респонден-
тів, серед яких: студенти – 50%, батьківська громада – 26%, науково-педагогічний персонал – 14%,
та допоміжний персонал – 10%. Для проведення опитування було розроблено 4 анкети, в яких ви-
значалось ставлення колективу університету до створення і розробки моделі соціальної служби в ін-
тегрованому освітньому середовищі ВНЗ.

Результати опитування студентської молоді.
В ході дослідження виявлено, що 8% опитуваних мають обмеження у витривалості (через недуг);

6% опитуваних мають обмеження в пересуванні (через порушення рухової активності); 6% опитуваних
мають обмеження орієнтації у просторі (через порушення зору); 2% опитуваних мають обмеження
комунікації (через порушення слуху); 2% опитуваних мають обмеження в самообслуговуванні (через
порушення рухової активності).

Серед особливих освітніх потреб студенти відзначили здебільшого: збільшення часу на виконання
самостійної роботи і контрольних  запитань – 32%;  допомога асистента під час проведення занять
та аудіозапис лекційних занять і навчальних матеріалів – 4%; і лише 2% потребують відеосупроводу
лекційних занять. Необхідно зазначити, що на питання про збільшення часу на виконання самостій-
ної роботи і контрольних запитань відповіли не тільки студенти з обмеженням життєдіяльності, але
і студенти-неінваліди. Це певно свідчить про те, що студенти-неінваліди не орієнтуються в особливих
освітніх потребах студентів з обмеженням життєдіяльності, а також про певний дефіцит часу та погану
самоорганізацію у навчальному процесі. Разом з тим спостереження показують, що студенти з особ-
ливими освітніми потребами бажають навчатися «як всі», не демонструють своєї потреби у допомозі
і звертаються за підтримкою не до всіх викладачів. 



Студентам було запропоновано виявити ставлення до різних напрямів діяльності соціальної
служби в інтегрованому освітньому середовищі. Ми виявили такі тенденції: 1. Служба роботи зі сту-
дентами, які перебувають у складних життєвих обставинах – 50%. 2. Консультативна служба – 48%.
3. Служба добровільної допомоги – 42%. 4. Служба швидкого реагування – 34%. 5. Служба проек-
тної діяльності – 12%. 6. Служба примирення – 12% 7. Служба соціальної анімації – 10%. 8. Служба
рекламної діяльності – 10%. 9. Служба корпоративної діяльності – 10%.     

Найбільш актуальними напрямами Консультативної служби респонденти обрали соціально-пси-
хологічне консультування 70%, правового консультування потребують 42% опитуваних, консуль-
тування з проблем розвитку та виховання відмітило 36%, сімейного консультування потребують
26% опитуваних, меншість склала потреба у телефонному консультуванні – 14%. 

Отже, потреба в Консультативній службі – 70% опитаних показує необхідність вивчення соці-
альних і психологічних проблем студентів, які очевидно пов’язані не з навчальним процесом і взає-
мовідносинами в університеті, а із особистими психологічними проблемами. Також це говорить
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про те, що безконфліктне (переважно) освітнє середовище створює певні умови для довірливих
взаємостосунків та відсутності бар’єрів та страху перед зверненням до консультанта.

Позитивно у своїй більшості студенти ставляться до ідеї створення Служби роботи зі студентами,
які опинились у складних життєвих обставинах. Так, на думку студентів, важливим є проведення
соціально-психологічного консультування – 68% студентів; проведення групової та індивідуальної
роботи – 56%. Також актуальним напрямом роботи респонденти відзначили реабілітацію та адап-
тацію студентів – 48%; проведення правого консультування та підтримка студентів, які мають про-
блеми в навчанні – 44%; допомога у вторинній зайнятості – 38%; допомога у покращенні сімейного
добробуту студентської сім’ї – 26%; та допомога у формуванні відповідального батьківства – 18%.
Однак вимагає уточнення питання, скільки студентів із цих 68% потребує соціально-психологічного
консультування, тобто скільки студентів перебуває у складних життєвих обставинах. Також при від-
повіді на це питання необхідно враховувати той факт, що на нього відповідали також студенти спе-
ціальності «Соціальна робота», майбутні фахівці соціальної сфери.

Щодо розв’язання завдань Службою швидкого реагування, то студенти відзначили в першу чергу
соціально-психологічну допомогу – 64%; здійснення соціального супроводу студентів з особливими
потребами – 52%; соціальну адаптацію студентів до умов освітнього середовища – 50%; та правову
допомогу – 32%. Знову зроблено акцент на соціально-психологічній допомозі. Значним відсотком
студентів зроблено акцент на необхідності привернення уваги до потреб студентів з особливими ос-
вітніми потребами.

Під час нашого дослідження студентам було поставлено запитання, в яких напрямах можуть
взаємодіяти викладачі університету з батьками, то більшість студентів відзначили такі аспекти –
корекцію виховної діяльності сімей з різним рівнем сімейного благополуччя – 46%; формування
педагогічної культури сучасної сім’ї – 44%; активне залучення батьків до процесу розвитку особис-
тості та створення батьківської студії (лекції для батьків, група батьківської взаємодопомоги, ек-
скурсії, спортивні змагання тощо) – 32%, і лише – 26% респондентів відмітили напрям формування
мотивації батьків на взаємодію з навчальним закладом. Крім того, зустрічалися в анкетах певні ко-
ментарі щодо поставленого запитання, зокрема – «Взагалі – не чіпайте батьків». Відповіді на ці за-
питання свідчать про невелике бажання студентів залучати до соціальної роботи в університеті
батьків, що пояснюється їхнім бажанням бути дорослими і самостійними.



Результати опитування науково-педагогічного персоналу

В ході нашого дослідження було виявлено, що у 50% респондентів були проблеми, пов’язані із
службово-комунікативною взаємодією; проблеми, пов’язані з конфліктом між викладачем та студен-
том(ми) у 28,6%; проблеми взаємодії із студентами з особливими освітніми потребами та проблеми,
котрі були пов’язані з конфліктом поколінь – 14,3%;  та проблеми, пов’язані із самоконтролем в осо-
бистісній взаємодії виникали лише у 7,1%  респондентів. 

В ході нашого дослідження було виявлено таку ієрархію напрямів ставлення викладачів до імовірної
соціальної служби в інтегрованому освітньому середовищі: 1. Служба роботи зі студентами, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах (92,9%). 2. Консультативна служба (71,4%). 3. Служба швид-
кого реагування (50%). 4. Служба добровільної допомоги (42,9%). 5. Служба проектної діяльності
(35%). 6. Служба примирення (28,6%). 7. Служба соціальної анімації (28,6%). 8. Служба корпоративної
діяльності (21,4%). 9. Служба рекламної діяльності (7,1%).
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У порівнянні з відповідями студентів, викладачі майже на 100% вважають за необхідне створення
Служби роботи зі студентами, які перебувають у складних життєвих обставинах і Консультативної
служби. Можна припустити, що це пояснюється свідомим ставленням науково-педагогічних пра-
цівників до студентів з особливими освітніми потребами і сприймання їх як таких, що потенційно
перебувають у складних життєвих обставинах. 

Найбільш актуальними напрямами Служби соціальної анімації було визначено в першу чергу
діяльність ігрової кімнати для студентів і співробітників університету, які мають дітей – 64,3%; про-
ведення соціально-культурних акцій та проведення тематичних клубів – 57,1%; проведення вебі-
нарів з різної тематики – 28,6%. Відповідь на це запитання показує, що викладачі очевидно більше
опікуються проблемами студентів-заочників, які виховують маленьких дітей і часто приходять з
ними на заняття і екзамени. Також вагомим є фактор наявності у викладачів маленьких дітей, яких
часто ні з ким залишити вдома, особливо у вихідні дні під час заліково-екзаменаційних сесій.

Завданнями, якими може займатись Служба проектної діяльності, викладачі відмітили такі як:
розвиток громадської активності – 71,4%; формування здорового способу життя – 64,3%; залу-
чення до ефективної взаємодії у студентському житті – 57,1%;  попередження наркоманії та алко-
голізму – 50%. Викладачі, таким чином, більше уваги приділяють розвитку громадської активності
студентів, яких, за нашими спостереженнями, часто буває складно залучити до загальноуніверси-
тетських соціальних заходів. 

Завданнями, якими повинна займатись Служба швидкого реагування, респонденти відзначили
такі: соціально-психологічна допомога – 85,7%; правова допомога – 64,3%; здійснення соціального
супроводу студентів з особливими потребами – 50%; реабілітація студентів – 35,7%. Ці відповіді
показують наявність потреби у кризовому втручанні.



Служба корпоративної діяльності, за результатами дослідження, повинна вирішувати такі зав-
дання: тренінги для персоналу – 71,4%; лекції для персоналу – 42,9%; семінари для персоналу –
35,7%. Таким чином, викладачі виявляють бажання і готовність до проведення просвітницької со-
ціальної роботи у рамках корпоративної соціальної роботи. 

Проведення дослідження серед викладачів показує, що думка студентів і викладачів щодо не-
обхідності створення соціальної служби в інтегрованому освітньому середовищі вищого навчаль-
ного закладу багато в чому є схожою. Це стосується змісту і напрямів соціальної роботи. 

Результати опитування допоміжного персоналу 
В ході нашого дослідження було виявлено, що 50% респондентів бажають отримувати інформа-

цію з питань соціального, психологічного, юридичного та організаційного характеру. Також було
виявлено, що 70% респондентів потребують консультування з проблем взаємодії із студентами і ви-
кладачами. Участь у студентських соціально-культурних акціях готові брати 60% опитуваних. 

Потребу участі в лекціях та семінарах з формування здорового способу життя мають лише 40% рес-
пондентів. Потребу участі в лекціях та тренінгах з питань інтегрованої освіти і навчання, які проводять
досвідченні фахівці мають – 70% респондентів. З ситуаціями, які потребували швидкого реагування та
оперативного вирішення, – 20%. 100% вважають потрібним створення Служби швидкого реагування.
Відповідь на це запитання, до речі, потребує уточнення. Очевидно, персонал вважає за необхідне ство-
рення такої служби, тому що працює у сфері інклюзивної освіти. Проблеми зі студентами з особливими
потребами виникали лише у 20%. На запитання щодо допомоги студентам з особливими освітніми по-
требами ми отримали такі результати: завжди – 20%; часто – 50%; не дуже часто – 30%; не доводилось
допомагати 0%. І лише у одного респондента виникали конфлікти з батьками студентів під час роботи.

Результати опитування допоміжного персоналу свідчать про те, що працівники сприймають себе
частиною інтегрованого, інклюзивного освітнього середовища вищого навчального закладу, розу-
міються на його особливостях і потребах. 

Результати опитування батьківської громади 
За результатами нашого дослідження, задоволені навчанням своєї дитини – 85,2% респондентів, важко

відповісти – 14,8% і 0% – незадоволені. На запитання, що розповідає дитина про навчання в університеті,
ми отримали такі результати: дуже подобається – 51,9%; подобаються викладачі – 48,1%; подобаються
умови навчання – 44,4%; хороша група – 33,3%; хочеться йти на заняття – 14,8%; не подобається – 3,7%;
важко адаптуватись (пристосуватись, звикнути) – 3,7%. Зв’язку з кафедрою соціальної роботи та педа-
гогіки потребують – 70,4% респондентів, не потребують – 18,5%, та важко відповісти – 11,1%. Потребу-
ють отримувати інформацію про успішність дитини – 51,9%; про виконання навчальних обов’язків
дитини – 33,3%;  про події і соціально-культурні заходи кафедри – 7,4%. Підтримувати зв’язок з кафедрою
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телефоном мають змогу – 88,9%, через електронну пошту – 15,9%; у Facebook – 18,5%; та через Skype –
11,1%. У заходах кафедри бажають взяти участь: батьківський день – 40,7%; консультації викладачів –
33,3%; консультації психолога – 22,2%; батьківська студія (лекції для батьків, група батьківської взаємо-
допомоги, екскурсії, спортивні змагання) – 14,8%; науково-практичні конференції – 0%. Свою дитину
у майбутньому бачать фахівцем, який надає допомогу клієнтам соціальних служб, – 29,6%; державним
службовцем – 22,2% респондентів; керівником персоналу – 18,5%; фахівцем загальноосвітнього закладу
або фахівцем вищого навчального закладу – 11,1%; та фахівцем страхової компанії – 7,4%.

Таким чином, на відміну від студентів, батьки більше налаштовані на контакт з кафедрою соці-
альної роботи та педагогіки, що можна пояснити їхньою стурбованістю про результати учіння ди-
тини та економічною вмотивованістю. Хоча брати участь у соціальних акціях кафедри виявляють
бажання не всі батьки.

Аналіз результатів дослідження виявив особливості ставлення колективу вищого навчального закладу
до створення соціальної служби в умовах інтегрованого, інклюзивного освітнього середовища:
доброзичливе, дружнє ставлення до ідеї створення соціальної служби у вищому навчальному закладі;
протиріччя між соціальним самопочуттям у вищому навчальному закладі і потребами у соціально-пси-
хологічному консультуванні; розуміння і усвідомлене ставлення до соціальної роботи із студентами
з особливими освітніми потребами; необхідність створення моделі корпоративної соціальної служби
в інтегрованому, інклюзивному освітньому середовищі, яка має попереджати явища соціальної ексклюзії;
важливість здійснення соціальної інклюзії, яка унеможливлює негативну інтеграцію в ексклюзивному
середовищі; відповідальний вибір перед напрямками діяльності корпоративної соціальної служби,
враховуючи не лише власні потреби, але й потреби оточуючих; неорієнтація студентів-неінвалідів в особ-
ливих освітніх умовах; бажання студентів з особливими потребами навчатись «як всі» та не демонстру-
вання своєї потреби у допомозі; необхідність вивчення соціальних та психологічних проблем студентів,
які, очевидно, пов’язані з особистісними психологічними проблеми поза межами університету; зацікав-
леність студентів у формуванні здорового способу життя; розвинене у студентів почуття емпатії та чут-
ливості до проблем, що створює сприятливі умови до інтегрованого навчання; свідоме ставлення
науково-педагогічних працівників до студентів з особливими освітніми потребами і сприймання їх як
таких, що потенційно перебувають у складних життєвих обставинах (СЖО); потреба викладачів в обіз-
наності у соціальному житті студентів та залучення їх до громадської активності; бажання викладачів до
проведення просвітницької соціальної роботи у рамках створеної нами моделі корпоративної соціальної
служби; ставлення до особливостей та діяльності служби з точки зору фахівців; привернення уваги до
студентів з особливими освітніми потребами;  не зовсім доброзичливе ставлення студентської молоді до
залучення батьків в освітній процес; свідоме ставлення всього колективу вищого навчального закладу до
проблем студентів, які перебувають у складних життєвих обставинах; прийняття та усвідомлення допо-
міжного персоналу університету себе, як частини інтегрованого, інклюзивного освітнього середовища
вищого навчального закладу та розуміння у його потребах і особливостях; налаштованість батьків, на від-
міну від студентів, на контакт з кафедрою;  свідома потреба у комунікації та соціальних послугах.

За результатами дослідження ми розробили модель корпоративної соціальної служби інтегрова-
ного, інклюзивного освітнього середовища ВНЗ, яка являє собою технологію соціальної роботи
і спеціалізоване формування, що функціонує на професійній основі і сприяє ефективній соціалізації
і розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу: студентів, викладачів, допоміжного пер-
соналу, батьківської громадськості.

Модель Корпоративної соціальної служби:



Модель складається із таких секцій: 
1. Служба роботи зі студентами, які перебувають у складних життєвих обставинах (допомога

у вторинній зайнятості, проведення соціально-психологічного консультування, проведення пра-
вового консультування, проведення групової та індивідуальної соціальної роботи, здійснення со-
ціального супроводу студентів з особливими потребами, реабілітація та адаптація студентів,
підтримка студентів, які мають проблеми у навчанні, допомога у формуванні відповідальності бать-
ківства, допомога у покращенні сімейного добробуту студентської сім’ї). 

2. Консультативна служба (соціально-психологічне консультування, правове консультування, кон-
сультування з проблем розвитку та виховання, телефонне консультування, сімейне консультування).

3. Служба добровільної допомоги (організація та проведення благодійних акцій, надання допо-
моги студентам з особливими освітніми потребами, охорона навколишнього середовища, профі-
лактика здорового способу життя, допомога бійцям АТО та їхнім сім’ям). 

4. Служба швидкого реагування (соціально-психологічна підтримка, правова допомога, реабілі-
тація студентів, здійснення соціального супроводу студентів з особливими потребами). 

5. Служба проектної діяльності (формування здорового способу життя, попередження наркоманії та
алкоголізму, розвиток громадської активності, залучення до ефективної взаємодії у студентському житті).

6. Служба примирення (встановлення дружніх відносин, допомога учасникам освітнього процесу
у вирішенні суперечок та конфліктних ситуацій, навчання учасників освітнього процесу цивілізо-
ваних методів врегулювання конфліктів та усвідомлення відповідальності). 

7. Служба соціальної анімації (діяльність ігрової кімнати для студентів і співробітників університету
з дітьми, проведення соціально-культурних акцій,  вебінарів з різної тематики, тематичних клубів).

8. Служба рекламної діяльності (інформування про напрямки та послуги університетської соці-
альної служби, інформування про заходи соціальної служби, інформування про спеціалізовані со-
ціальні служби за межами університету та напрямками їх діяльності). 

9. Служба корпоративної діяльності (лекції, семінари та тренінги для персоналу). 
10. Служба соціальної інклюзії (залучення студентів з особливими потребами та студентів-неін-

валідів до спільної діяльності поза межами університету; залучення батьківської громади, науково-
педагогічних працівників, батьківської громади та студентів до громадської діяльності або
соціально-культурних акцій; формування толерантності у всіх учасників освітнього процесу).

Таким чином, інтегрована, інклюзивна система вищого навчального закладу функціонує на ос-
нові врахування потреб та особливостей навчального процесу,  спрямована на весь колектив вищого
навчального закладу та ґрунтується на людських правах, цінностях, безбар’єрному доступі, успішній
соціалізації, адаптації та створені гармонійного соціального середовища.
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АНОТАЦІЯ
На основі отриманих експериментальних даних виділено особливості консультативних практик у со-

ціальній роботі з особами з обмеженням життєдіяльності. Представлено терміни «особи з обмеженням
життєдіяльності», «консультування в соціальній роботі». Вказано нормативно-правові документи,
в яких визначено характер консультативної допомоги. 

В розробленій анкеті представлено питання, які дозволили виділити напрями консультативних
практик в роботі соціальних працівників. Вибірка досліджуваних представлена соціальними працівни-
ками двох країн: Литви та України, в дослідженні брали участь і отримувачі соціальних послуг в Україні. 

В структурі характеристик було виділено параметри: вік соціального працівника, стаж роботи, рі-
вень освіти, аналіз якості та кількості консультацій на одного отримувача соціальних послуг до усу-
нення проблеми. Останні дані порівнювали з аналізом отриманих відповідей осіб з обмеженням
життєдіяльності. Представлено аналіз окремих видів консультативних практик і виконання профе-
сійних ролей при цьому.

Ключові слова: консультування, психосоціальне консультування, особи з обмеженням життєді-
яльності, ролі консультанта, соціальний працівник, психолог.
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SUMMARY
Based on the experimental data, in the article are marked the features of consultative practice in social work

with people with disabilities. In the article are presented next terms «people with disabilities», «counseling in social
work.» There are specified normative legal documents where is defined the nature of counseling support.
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In the worked out questionnaire are presented questions, which allow identifying of the consultative practice
areas in social workers’ job. The sample group is presented by social workers of two countries: Lithuania and
Ukraine. In the research also were involved the recipients of social services in Ukraine.

In the characteristics’ structure were selected such measurements as: social workers’ age, work experience, education
level, quality and quantity analysis of consultations per one social services’ recipient till problem solving. The latest
data were compared with analysis of the received responses of people with restrictions of life-sustaining activity. In ad-
dition, it is presented the analysis of certain types of consultative practice and professional roles’ performance.

Key words: counseling, psychosocial counseling, people with restrictions of life-sustaining activity, social
worker, psychologist.

Іманентною складовою психосоціальної допомоги населенню є надання консультативної по-
слуги фахівцями соціальної роботи. Надання консультативної послуги, а в закордонній практиці
соціальної роботи — ведення випадку, вже давно довело свою ефективність при вирішенні проблем,
з якими звертається людина в різні соціальні інституції. 

Не можна обійти увагою і факт зростання кількості осіб з так званим явищем «обмеження жит-
тєдіяльності». В Законі України «Про реабілітацію інвалідів» «обмеження життєдіяльності» розгля-
дається як «повна або часткова втрата особою внаслідок захворювання, травми або вроджених вад
здатності або можливості самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, орієнтації,
контролювання своєї поведінки», але тут мова їде про осіб з психофізичними розладами. Звичайно,
люди з інвалідністю — це тільки одна соціальна група осіб, які потребують консультативної послуги.
До числа осіб з обмеженням життєдіяльності спеціалісти відносять різні категорії соціально неза-
хищених осіб, серед яких і особи з різними станами психофізичного здоров’я, і малолітні діти,
і особи, які опинились у тяжких життєвих обставинах, і інші групи осіб. 

Консультування як вид соціально-психологічної допомоги стало об’єктом наукових досліджень
представників різних галузей науки: психології, соціальної роботи, юриспруденції, соціальної пе-
дагогіки, медицини та інших. Зокрема, в роботах М.Бітянової, М.Мінігалієвої, М.Галагузової, С.Ва-
ськівської, О.Бондаренко та інших питання консультативної діяльності фахівця психолога
розглядається як безпосередній вид психологічної допомоги особи, яка потребує активного втру-
чання в її соціальну взаємодію, а не її психічний стан. В наукових працях І.Звєрєвої, О.Пожидаєвої,
А.Капської, Л.Мардахаєва, С.Пальчевського, О.Безпалько консультування в соціальній сфері ви-
значається як діяльність, в результаті якої досягається мета та змінюється об’єкт діяльності; як со-
ціальна технологія, спосіб зменшення негативного впливу значущої проблеми на суб’єкта.

Частково порушувалось це питання в роботах Е.Холостової, І.Іванової, В.Шахрай, В.Близнюк
та інших, в яких вивчалося питання впливу соціальних факторів на психічне здоров’я людини, особ-
ливостей психологічної допомоги сім’ям з дітьми з інвалідністю, окремих аспектів консультативної
роботи соціального педагога в системі освіти. 

Реалізація консультативної послуги прописана в низці нормативно-правових документів, зокрема
в Законі України «Про соціальні послуги», Наказі Міністерства соціальної політики України №537 від
03.09.2012 «Про затвердження переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають
у складних життєвих обставинах», Наказі Міністерства соціальної політики України № 678 від 02.07.2015
«Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування» та входить до числа ос-
новних функцій, які здійснює соціальний працівник і практичний психолог у професійній діяльності.

Аналіз новітніх наукових джерел, зокрема робіт М.Мінігалієвої (2008), Н.Шмельової (2013),
дозволяє виділити гуманістичний потенціал працівника соціономічних професій, в рамках якого
передбачається розвиток у нього поваги, визнання достоїнств Іншого, прийняття Іншого, психо-
логічної цілісності та індивідуальності; професійно-ціннісний потенціал працівника [4].

Як вказує М. Мінігалієва серед основних професійних цінностей соціального працівника та
практичного психолога є бажання здійснення допомоги людині, яка потрапила у важку соціальну
ситуацію, та бажання взяти участь у створенні системи соціального захисту населення.

Однак, незважаючи на те, що соціально-психологічній літературі є, здавалось би, достатньо на-
укових повідомлень як, ким, на яких засадах має надаватись ця послуга населенню, не існує спільної
думки, навіть стосовно самого визначення «консультування в психосоціальній роботі».

В психосоціальній роботі консультування розглядається і як технологія в системі соціального об-
слуговування населення, і як особлива форма надання соціальної допомоги шляхом психологічного
впливу на людину чи групу людей. Технологію «консультування» активно використовують спеціалісти
різних центрів соціальної допомоги населенню у вирішенні медичних, юридичних, психологічних,
соціальних, педагогічних питань клієнтів соціальних служб. Консультування здійснюється психоло-
гом та соціальним працівником і при очній зустрічі з клієнтом, так і в телефонному режимі.



Водночас, як показує практика надання психосоціальної допомоги населенню, реалізація озна-
ченої функції пов’язана з низкою труднощів: орієнтацією на організацію  консультативної діяль-
ності юристів, медичних працівників, залучених до соціальної роботі, а практичні психологи
і соціальні працівники переважно залучаються в процес профілактики; відсутністю і чіткого одноз-
начного визначення поняття «консультування». 

В нашому розумінні «консультування в психосоціальній роботі» це особлива форма надання со-
ціального і психологічного впливу на людину з метою її соціалізації, реабілітації в соціально-пси-
хологічному статусі, оптимізації її соціальних функцій, комунікації. 

Мета статті є порівняльна характеристика особливостей консультативної послуги для осіб з об-
меженням життєдіяльності в системі психосоціальної роботи в Україні та Литві.

Дослідження проводилось в рамках міжнародної освітньої програми подвійного диплому «Со-
ціальна робота» Шяуляйського університету (Литва) та Університету «Україна» (Україна).

В дослідженні брало участь 189 осіб, з яких 39 осіб були працівниками Центрів соціальної допо-
моги міста Київ і Андрушівка (Україна) та Шауляй (Литва). Окрім вже зазначеної групи, в дослід-
женні взяли участь і отримувачі соціальної послуги консультування у кількості 150 осіб (Україна). 

Для реалізації визначеної мети нами було використано авторську анкету, яка складалась з 27 пи-
тань відкритого та закритого характеру. Анкета-питальник була розроблена на двох мовах: для ук-
раїномовної вибірки — на українській та на російській для литовських соціальних працівників. 

При розробці анкети ми враховували певні особливості консультативної практики: успішність
консультування визначається чисельними факторами, де основне місце займає ідея про те, що спе-
ціаліст з соціальної роботи повинен мати добре розвинені морально-етичні якості, які визначають
професійну етику консультанта (В. Панок, 2013). Структура анкети відрізнялась блоками питань,
розташованими в певній послідовності. Кількість зустрічей з респондентами була обмеженою до
двох. Для аналізу отриманих результатів відповіді на окремі питання — 11, 11б, 14, обраховувались
індекс за формулою:  ∑(nj*ај)/N; де nj — кількість респондентів, які дали відповіді на зазначені пи-
тання в цифровій оцінці, що відповідає пункту шкали; ај — вага кожного пункту шкали; N = ∑nj —
кількість респондентів, які відповіли на питання (сума відповідей у всіх альтернативах).

При аналізі даних ми використовували метод контент-аналізу супроводжувальних документів
споживачів соціальних послуг та їх оцінки якості отриманої консультативної послуги.

Аналіз дослідницького матеріалу, отриманого в процесі спостереження та анкетування литов-
ських та українських соціальних працівників-психологів, засвідчив окремі відмінності в загальній
динаміці психосоціальної роботи (розроблена та запропонована анкета подана в додатку).

На нашу думку, ці відмінності можуть бути пов’язані не тільки з віковими особливостями, але й з рів-
нем професійної освіти і з категоріями населення та специфікою психосоціальної роботи (табл. 1).

Taблиця 1
Вікові групи соціальних працівників України та Литви, %

Стосовно показників освітніх рівнів професійної підготовки, ми отримали результати, які не
вказують на суттєві відмінності у підготовці фахівців в обох країнах. Отримані результати представ-
лені в табл. 2. 

Taблиця 2
Характеристика груп за рівнем професійної підготовки, % та абсолютні числа

Соціальна політика та соціальна робота

110

Країна 20–35 років 35–45 років 45–50 років 50–55 років 55 і старше

Україна 35 25 20 10 10

Литва 10 27 16 16 31

Країна всього Бакалавр соціальної роботи Магістр соціальної роботи Не дали відповіді

абс. % абс % абс % абс %

Україна 20 100 14 70 6 30 0 0

Литва 19 100 14 74 3 16 2 10
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Окремим показником стосовно професійної освіти є виділення відсотка українських соціальних
працівників з другою вищою освітою (37% з загального числа опитаних), серед яких 19,3% — мають
психологічну освіту, 21,5 — педагогічну освіту. 

Більшість українських та литовських соціальних працівників, які брали участь у дослідженні, за-
значили свій стаж роботи до 10 років, тобто враховуючи, що отримання освіти припадає на 19–22 роки,
це період активної молодості. Результати представлені в табл. 3.

Можна зазначити, що це вік молодої людини, для якої характерним є і розвиток в інших сферах
соціального життя: розбудова власного житла, створення сім’ї, народження дітей. Активність у всіх
сферах життя впливає на формування особистості людини та зумовлює її особистісний та профе-
сійний розвиток.  

Taблиця 3
Характеристика груп за стажем роботи, %

Суттєву відмінність ми отримали у рівнях задоволеності своєю роботою. Так, 48% опитаних ук-
раїнських соціальних працівників повністю або частково задоволені своєю роботою й готові про-
довжувати працювати в соціальній сфері. Водночас відсоток литовських соціальних працівників за
цим показником є значно вищим і становить 58%. Але обидві групи досліджуваних соціальних пра-
цівників (100%) на питання «Що б ви хотіли змінити чи покращити у своїй роботі?» відповіли, що
слід покращити умови праці та підвищити рівень заробітної плати.

Перед реалізацією програми дослідження нами було проведено первинне інтерв’ю з кожним со-
ціальним працівником, який взяв участь у дослідженні. З питання «З якими категоріями населення
ви працюєте більш активно» було виявлено, що більшість соціальних працівників і в Литві (47%),
і в Україні (43%) працюють, в першу чергу, з людьми з інвалідністю та матерями-одиначками. В Ук-
раїні група людей з обмеженням життєдіяльності представлена також категоріями осіб, які мають
інший соціальний статус: учасники АТО та члени їхніх сімей, сім’ї переселенців із зони АТО, особи
похилого та старечого віку. Враховуючи те, що консультування є одним із видів допомоги в психо-
соціальній роботі, кожний спеціаліст соціальної сфери, працюючи з людьми з обмеженням жит -
тєдіяльності, здійснює інформування; навчання навичкам, які сприяють покращенню життєвої
ситуації, гармонізації соціальних контактів, здійснюють допомогу в аналізі проблем та пошуку шля-
хів вирішення проблемних ситуацій. 

За показником «Використання консультування як виду соціальної допомоги» 73,7% досліджу-
ваних українських соціальних працівників обох країн зазначили, що надають консультативну
допомогу в Центрах, де вони працюють і характер цієї допомоги — психосоціальний. Серед литов-
ських соціальних працівників цей показник становить 84%. Цей показник вказує, що консульту-
вання в соціальній роботі є одним з видів соціальної допомоги клієнтам різних соціальних служб. 

Наступним показником, який характеризує надання консультативної послуги, є кількість зус-
трічей з клієнтом, проведених соціальним працівником. Показник кількості одноразових зустрічей
може вказувати і на якість отриманої послуги. Порівняльна статистика показників представників
обох держав представлена в табл. 4. Слід відзначити, що у представників литовської групи соціаль-
них працівників на 13% вищий, ніж у групи українських соціальних працівників.

Taблиця 4
Характеристика кількості консультацій, %

Країна 1–5 років 5–10 років 10–15 років 15–20 років 20–25 років

Україна 10 40 30 10 10

Литва 16 53 5 21 5

Країна абс.

1–2 зустрічі 3–4 зустрічі 5–6 зустрічі Не дали відповіді

абс. % абс. % абс. % абс. %

Україна 20 9 45 4 20 6 30 1 5

Литва 19 11 58 3 16 5 26 0 0



Для підтвердження цих показників ми провели опитування української групи різних соціально
незахищених категорій: людей інвалідністю, одиноких матерів, учасників АТО та їх сімей. Ці групи
населення належать до групи осіб з обмеженням життєдіяльності, оскільки досить часто стикаються
з певними соціальними проблемами (працевлаштування, житло, соціальна допомога) та отримують
різні види соціальної допомоги в соціальній службі м. Андрушівка. Ми проводили опитування цієї
групи отримувачів соціальних послуг після отримання ними консультативної послуги. Для цього
клієнти мали дати відповіді на питання про задоволеність якістю та швидкістю отримання консуль-
тативної послуги. Для аналізу відповідей використовувався метод контент-аналізу письмових від-
повідей, аналізу журналів реєстрації клієнтів, журналу реєстрації консультації. Загальна кількість
опитаних становить 150 осіб. Литовські клієнти соціальних служб у нашому опитані участі не брали,
оскільки рішення про оцінку якості було прийнято додатково.  

Відсоток осіб, незадоволених кількістю відвідувань центрів соціальних служб, досить високий
у всіх соціальних категоріях отримувачів послуг і становить серед осіб з інвалідністю — 65,3%, серед
матерів одиначок — 37,1%, серед учасників АТО та переселенці з зони АТО — 59%. Водночас якість
отриманих соціальних послуг оцінена досить високо — 76% опитаних вказали, що задоволені якістю
саме консультативних послуг, хоча і довелось приходити декілька разів. Аналіз окремих характе-
ристик консультативної послуги, а саме глибина проблеми, наприклад, працевлаштування осіб
з інвалідністю, вказує про позитивні якості, незважаючи, що на її реалізацію потрібна значна кіль-
кість часу. Свідоцтвом цьому є відповіді «так» у 89% на питання «Чи звернулись би ви ще раз до со-
ціального працівника за необхідною інформацією?». 

Аналогічна ситуація мала місце і в групі осіб матерів-одиначок. Тут позитивні відклики отримала
послуга психологічного та соціального консультування матерів з питань виховання дитини, прак-
тичної допомоги у вихованні дитини вдома. Загальна кількість незадоволених консультативними
послугами осіб з числа цієї групи становить 13,2%.

За параметром «Використання наукових підходів в консультуванні» ми отримали такі дані: 90%
опитаних українських та 84% литовських соціальних працівників використовують в консультатив-
ній практиці кризовий та соціально-психологічний підходи, особливо яскраво це прослідковується
у соціальних працівників, які мають психологічну освіту як основну (19,3% з числа опитаних укра-
їнських соціальних працівників).

За твердженням соціальних працівників з литовської та української сторін, психологічне кон-
сультування є найбільш актуальним і необхідним для осіб з різними обмеженнями життєдіяльності.
І соціальні працівники (100%), і клієнти (75,6%) відмітили необхідність психологічної підтримки
при наданні соціальної допомоги, а 24,4% опитаних клієнтів зазначили,  що звернулись до соціаль-
них служб, зокрема до соціальних працівників, саме за психологічною допомогою. 

При опитуванні психологів і соціальних працівників стосовно видів консультування, то більшість
відмітила необхідність та важливість використання таких його видів як: медико-соціальне, психо-
соціальне, соціально-педагогічне, соціально-юридичне консультування (рис. 1). 

Рисунок 1. Види консультування в соціальних практиках
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70% українських та 80% литовських опитаних респондентів при консультуванні проявляють емпатію,
щирість, прийняття клієнта, перефразування, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки. Ці сформо-
вані під час навчання професійні навички роблять консультування осіб з обмеженням життєдіяльності
найбільш ефективним. Самі клієнти з обмеженими можливостями життєдіяльності зазначали, що в
процесі консультації вони отримали психоемоційну підтримку у вирішенні складних життєвих проблем,
прийняли  та оцінили як належне власну життєву ситуацію, свої інтереси та життєві ресурси та відкрили
для себе нові перспективи розвитку, оцінили власний соціальний та життєвий смисл. 

Розглянуті вище види консультативних практик та аналіз наукових джерел дозволяють виділити
психосоціальне консультування як напрям професійної діяльності соціального працівника, що
спрямований допомогти людині переглянути та переформатувати власні життєві цінності, сфор-
мувати нові (явище аксикреації). 

Людина з обмеженням життєдіяльності в подоланні життєвих перешкод не завжди може самодетер-
мінувати власну поведінку та визначити стратегію власного розвитку. Саме самодетермінованій особис-
тості не притаманні інертність та негативні захисні реакції, і навпаки, — активність та незалежність від
зовнішнього впливу, опора на самого себе характеризує самоактуалізовану, зрілу особистість, здатну до-
сягнути психічного та духовного здоров’я і стати соціально повноцінною особистістю (Бондаренко, 2001).

Специфічні функції працівників соціальних служб з людьми з обмеженням життєдіяльності є га-
луззю взаємин людини та її найближчого оточення і визначають виконання ряду професійних ролей
соціальним працівником. Характеристику цих ролей запропоновано Л.Коваль у 1998 році: експерта,
партнера та порадника, інформатора. 

При обробці даних ми аналізували виконання професійних ролей в консультуванні соціальними
працівниками України та Литви за допомогою аналізу середніх статистичних значень, результати
представлені табл. 5.

Тaблиця 5
Середні показники виконання консультативних ролей 

Аналізуючи представлені дані, можна зазначити, що інформування отримувачів консультативних
послуг в обох країнах, здійснюється за напрямками: професійного самовизначення, організації ко-
мунікативних стосунків, створенні індивідуального фізичного комфорту, розвитку творчого потен-
ціалу та організації вільного часу.

Аналіз проведеного дослідження показує, що психосоціальне консультування є пріоритетним
напрямом у наданні соціальних послуг у вирішенні цілого спектра соціальних проблем, перш за
все, осіб з обмеженням життєдіяльності. 

Консультування в соціальній роботі литовських та українських професіоналів має ряд спільних
особливостей: рівень професійної підготовки відповідає освітнім рівням «бакалавр» та «магістр» со-
ціальної роботи; стаж роботи в соціальних службах становить здебільшого від 5 до 10 років; більша
частина соціальних працівників задоволена своєю роботою; обидві групи соціальних працівників
активно використовують психосоціальне консультування як технологію взаємодії з особами з об-
меженням життєдіяльності. В консультативних практиках соціальні працівники використовують
кризовий та психосоціальні підходи, особливо яскраво виражені ці показники у соціальних праців-
ників, які працюють психосоціальному консультуванні, проявляючи емпатію, щирість, прийняття
клієнта, аналізуючи можливості клієнта в реалізації наданих рекомендацій.

Консультування осіб з обмеженням життєдіяльності являє собою організовану конструктивну
взаємодію спеціаліста з соціальної роботи та клієнта з питань розуміння особливостей важкої жит-
тєвої ситуації, пов’язаної з інвалідністю; пошуку резервних ресурсів клієнта, надання допомоги осо-
бам з обмеженими можливостями в адаптації до соціуму, реалізації їх законних прав та інтересів.
Специфічні функції соціальних працівників з особами з обмеження життєдіяльності є галуззю взає-
модії індивіда та його найближчого оточення. Відповідно до цього, соціальний працівник реалізує
свою професійну діяльність у певних ролях: як експерт надає допомогу окремій людині та його ро-
дині у вирішенні соціально обумовлених психологічних та педагогічних проблем; виступає партнером

Назва методики Україна Литва

Середні показники

Роль « Порадник, партнер» 6,40 5,53

Роль «Експерт» 6,67 5,27

Роль «Інформатор» 7,2 9,8



в мобілізації джерел соціально-педагогічної та психологічної підтримки; є посередником між чле-
нами родини, між сім’єю та іншими соціальними інститутами у вирішенні конфліктних ситуацій;
інформує інших членів служби про факти негативної адаптації  людини.

Подальшого дослідження потребує вивчення самодетермінації та професійного розвитку соці-
альних працівників, які працюють з іншими категоріями соціально незахищеного населення.
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Написане, мабуть, можна назвати відгуком-роздумом на окремі фрагменти книги Мирослава Ма-
риновича «Всесвіт за колючим дротом» (Спогади і роздуми дисидента), виданої 2016 року Українським
католицьким університетом. Одночасно це не класична літературна критика чи наукова рецензія.

Для тих, хто не читав цієї книжки, наведу анотацію до неї: «Автор у Брежнєвський час відбув 10 років
ув’язнення в концтаборі і на засланні за участь у правозахисній Українській Гельсінській групі (УГГ). Це
була перша не підпільна група Руху Опору, яка, діючи відкрито, тривалий час показувала всьому світові
ситуацію з правами людини в підрадянській Україні.

Народжений у Галичині вже після Другої світової війни і виховуваний у радянській школі, автор по-
казує у своїх спогадах роль галицької родини у формуванні позиції спротиву тоталітарному режиму.
Живо, цікаво й відверто розповідає про життя в підрадянському Києві в епоху Гельсінського руху, про
діяльність УГГ та її членів, про несправедливі арешти і радянське кривосуддя. Детально змальовує кар-
тини життя політичних в’язнів у концтаборі. Описує обставини свого заслання в Казахстані. Велику
увагу приділяє духовному зростанню людини. Ділиться своїми роздумами про дисидентство і природу
тоталітаризму. І врешті виносить присуд комуністичній системі» [1].
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Саме у той час, коли Мирослав Маринович відбував покарання, я був слухняним гвинтиком цієї
системи. Коли він вийшов на волю, я почав висловлювати свою незгоду з нею — спочатку досить
обережно, а потім усе сміливіше й гучніше. Хоча прямого впливу на мою тогочасну політичну й гро-
мадянську еволюцію з боку М. Мариновича не варто шукати, його здійснювали інші дисиденти,
імена яких згадуються у спогадах і з якими мені довелося перетинатися на межі 80 — 90-х років ми-
нулого століття. Наголошу — і не лише вони. 

У жовтні 2016 року Автор на подарованому мені примірнику «Всесвіту за колючим дротом...»
вчинив такий напис: «Шановному і дорогому п. Ігорю Бегею та його родині з великою подякою і світ-
лими побажаннями» [1]. Не приховуватиму — він гріє мою душу і тішить моє его. Але також буду
чесним із собою, Дарувальником і Читачем — не знаю чи я б наважився публічно «любити гнаного,
не цуратись «особливо небезпечного», обдаровувати засудженого» [1, с. 3] чотири десятиліття тому.

Тоді М. Маринович і ще кілька десятків громадян СРСР перебували за трьома колами дроту.
Перше — це концтабір. Друге — це кордон Радянського Союзу. Третє — це межі країн соціалістич-
ного табору, ядром якого були країни Варшавського договору. Як і всі решта, окрім політичних в’яз-
нів, жили, у своїй більшості не усвідомлювали того в той час, між першим, дуже гострим і колючим,
та другим, дещо притупленішим колючками, і третім, навіть без колючок дротяними колами.

Невеличкий відступ. У 2016-му у світ вийшла історія нашого рідного з М. Мариновичем села Ко-
маровичів авторства доктора історичних наук, професора М. Кріля. Я написав для книги післяслово,
в якому, як зауважив під час презентації голова Львівського відділення Спілки письменників
України Ігор Гургула, «дуже оголився». Після прочитання «Всесвіту за колючим дротом...» стало
очевидно, що у згаданому післяслові я таки залишився у спідній білизні, бо М. Маринович виспо-
відався перед читачем в одязі Адама.

Умовного часу не існує. Але якби батьки з маленьким Мирославом не перебралися з Комаровичів
спочатку до Самбора, а потім до Дрогобича, ми б могли з ним ганяти  футбольного м’яча на сіль-
ському футбольному полі, вчитися в одній Новоміській середній школі...

Якби Мирослав продовжував комсомольську кар’єру, розпочату секретарем комітету комсомолу на
одному з Дрогобицьких заводів, ми б могли зустрітися з ним у кабінетах Львівського обкому комсомолу.

Якби я не закохався у свою однокурсницю й майбутню дружину Лілію, то міг би опинитися у то-
варистві Зоряна Попадюка, якого неодноразово згадує у «Всесвіті...» М. Маринович. Про це «якби»
трішки детальніше. У квітні 1973 року співробітники КДБ затримали, здається, 13 студентів із різних
факультетів Львівського державного університету за «антирадянську агітацію». Лідером цієї групи,
як тоді шепталися по кутках, був студент філологічного факультету З. Попадюк. Ні до, ні після ми
з ним не зустрічалися. Запам’яталося те, що він із Самбора чи із Самбірщини, отже, ми — краяни.
Натомість я особисто знав студентів історичного факультету, які належали до цієї групи, найкраще
своїх однокурсників — Степана Слуку, Романа Козовика, Івана Сварника, Ігоря Кожана і четвер-
токурсницю Мар’яну Долинську. 

Так, із Степаном Слукою на першому і другому курсах жили ми в одній кімнаті університетсь-
кого гуртожитку. Дружили, неодноразово відверто розмовляли про історію України, наші оцінки
щодо її минулого і теперішнього переважно збігалися. Степан любив заспівувати «Любо, братці,
любо жить...». А я далі допомагав йому: «З нашим отаманом не приходиться тужить...» Але туга,
навіть біда, не забарилася. Пригадується, що Степана і Романа чекісти затримали в гуртожитку
на тодішній Жовтневій (тепер — вул. Петра Дорошенка). В одній кімнаті з ними жив Олександр
Хомов, який після закінчення істфаку одразу пішов працювати в органи КДБ у Львові, незабаром
перебрався до Києва, а 1991 року, в чині полковника переїхав до Москви, де невдовзі його підви-
щили до генерала. На зустрічі випускників у 2010 р. Роман Козовик неоднозначно висловлювався
ще про одного нашого однокурсника, який, після відновлення незалежності України зробив по-
літичну кар’єру. 

Але повернемося у 1973 рік. Після кількох днів перебування у слідчому ізоляторі Львівського
КДБ згадані однокурсники прийшли на заняття. На тему їхнього затримання розмов уникали, ос-
кільки, як якось сказав Степан, «дали підписку про нерозголошення таємниці слідства». Ще через
декілька днів були призначені комсомольські збори, порядок денний яких передбачав розгляд пер-
сональних справ членів ВЛКСМР. Козовика, І. Кожана, І. Сварника, С. Слуки. Результат був відо-
мий заздалегідь: виключення з лав комсомолу з відповідним формулюванням, а потім —
відчислення з числа студентів університету на основі рішення комсомольських зборів. Я опинився
перед дилемою: піти на збори � означало проголосувати за позбавлення студентського статусу моїх
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однокурсників, зокрема друга С. Слуку, чому противилося все моє єство, або виступити на їхній за-
хист, що цілком імовірно, означало б самому опинитися поза стінами університету. Після важких
роздумів і моральних вагань я просто не пішов на ці збори. Але на них була моя наречена, яка на-
ступного дня дала мені прочитати папірець такого змісту: 

«Дорогі і шановні друзі. Сьогодні вирішується доля наших кількох однокурсниківоднофакуль-
тетників чи бути їм у стінахцьому чи за сказані слова [(] до речі сво[бо]да слова забезпечується кож-
ному громадянину нашогоРад[янського] Сою[зу)] опинитися за його стінами.

За слова, за вираження своєї думки як це сумно, але в сто раз страшніше що в нашій найдемо-
кратичнішій країні може таке діятись.

Згадуючи життя [нерозбірливе слово] і вчителя вождя нашо[го] народу[,] всі ми обурюємось сва-
віллям[,] що за читання книжок і за ідеї він був виключений з Казанського університету царською
адміністрацією[,] така сама доля чекає наших студентів. Ми обурюємось[,] що це було несправед-
ливо[,] але треба подумати[,] що в цей час не було ніяких[,] законів що захищали б права і достой-
ність людини[,] в країні панувало повне свавілля[,] жорстоке придушення всякої вільної думки.

А зараз питаєшся[,] коли [у]Радянському Союзі забезпечена кожному сво[бо]да слова[,] свобода
совісті то потрібне питання про виключення....» [2].

Очевидно, це були тези до виступу, на який їхній автор так і не наважився. Вони були написані
на двох аркушиках у клітинку, вирваних із записника,  червоним кольором, каракулюватим почерком
у стані емоційного напруження і необачно залишені під партою 313 аудиторії головного корпусу
Львівського університету. Ми вирішили з майбутньою дружиною зберегти цей невеличкий папірець,
якому нині місце в якомусь із музеїв. Його власника я шукав на згаданій зустрічі випускників, але
ніхто з присутніх не одізвався.

Подальша доля названих однокурсників склалася не так, як Зоряна Попадюка, Мирослава Мари-
новича. Радянська влада їх не ув’язнювала, не відправляла на заслання. Вони відновили навчання
і закінчили різні виші. Іван Сварник здобув вищу освіту в Москві, тривалий період працював
у Львівському історичному архіві, зараз очолює одну з найбільших бібліотек міста Львова, став знаним
істориком. Ігор Кожан у радянський період був керівником середньої ланки великого музею у Львові,
зараз його очолює. Степан Слука поїхав на «комсомольські будови», очолив комітет комсомолу однієї
з них, працював заступником директора з виховної роботи в якомусь із профтехучилищ міста Черво-
нограда, не початку 90-х років минулого століття був заступником голови цього міста, працював ди-
ректором кінотеатру в ньому. Роман Козовик вчителював і керував школою на Тернопільщині.

Названі події 1973 року несподівано і суттєво позначились на моїй кар’єрі. У квітні 1990-го року
голова Львівського міськвиконкому Богдан Котик запропонував депутатам міської ради мою кан-
дидатуру на посаду заступника голови міста з гуманітарних питань. За мене проголосувала звичайна
більшість депутатів від загальної кількості обраних, а потрібна була кваліфікаційна. Відповідно до
своїх повноважень через декілька днів Богдан Дмитрович удруге виніс мою кандидатуру на розгляд
сесії міської ради, але кількість голосів на мою користь істотно не змінилась. Звичайно, що на рі-
шенні міських депутатів позначилась тодішня моя посада — секретар райкому компартії, хоча й з ха -
рактеристикою «націонал-комуніст».

Для підсилення сказаного наведу уривок з інтерв’ю колишнього голови Львівської міськради Ва-
силя Шпіцера: «...� А коли був прийнятий Закон про об’єднання посад Голови і виконкому, як Ви
тоді розійшлися з Богданом Котиком?

— Я тоді Богдану Дмитровичу сказав: «Якщо Ви здаєте мандат народного депутата України,
я з Вами за крісло Голови боротись не буду». Я знав, кого він хотів брати у свій кабінет. І тому
вірив йому, бо в його команді були доволі сильні хлопці. Хоча було й інше — декого із заступ-
ників йому відверто нав’язували.

— Це були, так би мовити, спалахи внутрікулуарної боротьби за місця під сонцем?
— Так, ну, наприклад, Богдан Котик пропонував одним із заступників обрати пана Бегея. Той

працював секретарем в одному з райкомів компартії, людина розумна. Тричі його пропонував
і тричі його відкинули — «бо комуніст». Натомість обрали Володимира Парубія. І таких за-
ступників, як Парубій, було вибрано декілька. Саме тому ця робота йшла дуже туго...»[3].

Але, думаю, що найбільше голосів депутатів «проти» спричинила до неможливого спотворена дез-
інформація від згаданої М. Долинської. В університеті вона запам’яталася мені як донька члена КПЗУ,
Ленінський стипендіат, член факультетського, а може, й університетського комітету комсомолу, яка
на комсомольських зборах нашої групи виголосила ідеологічно правильну полум’яну промову. Мож-
ливо, вона так маскувалась, що в тих політичних умовах було раціональним і виправданим.

Так ось, на цій сесії М. Долинська, серед іншого, повідомила депутатів про те, що Ігор Бегей
у 1973 року був секретарем комітету комсомолу університету, брав найактивнішу участь у вигнанні
її разом з однодумцями з навчального закладу, що зараз Ігор Бегей такий палкий захисник укра-



їнської мови й усього українського, а свого сина віддав у російськомовну школу. А насправді в уні-
верситеті я не був навіть комсоргом групи, а університетську комсомольську організацію, яка мала
право райкому, за встановленою тоді практикою очолював кандидат наук або аспірант. Як вище
було сказано, на тих зборах я навіть не був присутній. Мій син перших вісім років навчався в украї-
номовній СШ № 44 імені Т. Шевченка (там, до речі, працювала його бабуся і вчилася мама), а за-
вершував здобуття середньої освіти також в україномовній СШ № 80 м. Львова. Такою несусвітньою
неправдою я тоді був просто шокований, а такого підступного удару у спину не зазнавав ніколи. 

Зараз, як мені відомо, доктор історичних наук, професор М. Долинська викладає в Українському
католицькому університеті, тому самому, де працює Мирослав Маринович. Ось так паралеляться
і перетинаються людські долі.

Переконаний, що доля п. Мариновича не випадково привела його на роботу в цей престижний
навчальний заклад Української греко-католицької церкви. У ній більшу частину свого життя служив
його дідусь Йосип Маринович — активний церковний і український громадський діяч, якого совєти
примусили до участі в сумнотрагічному Львівському соборі 1946 року. Похвально, що Мирослав Ма-
ринович не замовчує нічого, нині невигідного, морально-політичного факту. Більше того, він ніби
підхоплює естафетну паличку, підступно вибиту з рук його діда понад сім десятиліть тому. Заслуговує
на повагу й щире зізнання п. Мариновича в тому, що до усвідомленої та непохитної віри в Бога він
ішов не один рік. А один із його вчинків на цьому шляху особливо розворухобив мою пам’ять і думку.

Коли автор «Всесвіту...» перебував на засланні, на ночівлю в його «кімнаті мало розміститися,
здається, четверо чоловіків і двійко жінок» (с. 360). Це були чеченці, мусульмани. Жінки не наважу-
валися лягти в ліжко, яке їм по-джентльменськи відпустив господар, бо над ним було розп’яття.
Тоді він його зняв, а свій вчинок пояснює так: «Я зробив цей крок відрухово, не задумуючись,� рефлексія
прийшла згодом. У думку закрався сумнів: а чи не зрадив я цим Христа? Адже сказано в Біблії: «Хто
ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими» (Лк. 12:9). Але навіть
сьогодні я вважаю: ні, цим я не зрікався Ісуса —  я зрікався силуваного нав’язування Його… Я не вигадую
зараз, через тридцять літ, якісь штучні пояснення» [1, с. 360].

Так само понад тридцять літ не дає мені спокою схожий випадок у моєму житті. Ми з дружиною
й сином гостювали у моїх батьків. До хати рвучко заходить мама і просить невістку якомога швидше
зібрати щось на стіл, бо приїхало її «начальство», зокрема замполіт військової частини, де вона пра-
цювала прибиральницею, за молочними й іншими продуктами. Над столом висіла «уніатська ікона» —
Матір Божа з відкритим серцем. У компартійних органах, де я тоді працював, могли заплющити очі
на наявність у помешканнях родичів «православних ікон», але гостро і негативно реагували на сим-
воли забороненої греко-католицької церкви. Під страхом можливого доносу, який однозначно за-
кінчився б звільненням мене з роботи, я зняв цей образ. Після від’їзду «військового начальства» я
знову встановив його на попереднє місце. Через декілька років я писав аналітичні записки на ім’я
Львівського обкому партії про необхідність відкриття закритих церков, говорив про потребу у від-
новленні легальної діяльності греко-католицької церкви, на компартійних з’їздах у Києві вимагав
запису у Статуті норми про свободу совісті комуністів, 2011 року мої зусилля були вирішальними
у встановленні в рідному селі скромної каплички… Однак і досі не можу виправдати цей, схожий
на Мариновичів, вчинок. Може, тому, що ці вчинки схожі за формою, а різні за мотивами? А може,
у нас не збігаються оцінки подібного явища, яке мало місце за різних обставин?..

Знову повернуся до умовного часу. Зацитую М. Мариновича: «Був період, коли... в’язням іще влаш-
товували політзаняття, за ігнорування яких суворо карали. Це була давня ГУЛАГівська традиція, яка
дошкуляла ще Патріархові Йосифу Сліпому: «Запровадили лекції комунізму і треба було на них ходити
та слухати нісенітниці малообдарованих ідіотів» [с. 205]. Але на такі політзаняття влада відряджала
і розумних, освічених науковців-викладачів. Десь 1986 чи 1987 року в кабінет лекторської групи
Львівського обкому Компартії України, де я тоді працював, заглянув Т. (на той час кандидат, зараз
уже доктор історичних наук), якого відрядили в один із концентраційних таборів «проводити по-
літзаняття». Оскільки ми зналися ще студентами, він досить відверто і водночас довірливо розповів
приблизно таке. Даремно відряджати лекторів-науковців читати лекції політзекам з метою їх пере-
виховання. Марно на це витрачати час і гроші � настільки в них усталені погляди. Відчувалося, що
йому незручно за свою місію, від якої він не міг відмовитися без негативних наслідків для себе.
У його голосі вчувалися нотки поваги до своїх концтабірних слухачів. 

У своїх спогадах М. Маринович неодноразово характеризує внутрішній світ його співтабірників,
описує силу їхнього духу, стійкість переконань, високу культуру, шляхетність, інтелігентність. На-
веду відповідний уривок про Красівського, який із табірним начальством «вітається,спокійно роз-
мовляє, часом ніби аж приязно жартує...» Якось набрався сміливості і запитав: «Пане Зенику, а ви не
боїтеся, що вас на зоні неправильно зрозуміють?». Красівський здивовано глянув на мене й відповів зу-
стрічним запитанням: «А ви що — собі не довіряєте?». Я був приголомшений: так ось де розгадка —
бути самим собою! Кому я хочу довести свою «борцівську» незламність? Адже органічна для мене пове-
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дінка не вимагала демонстрування отієї зверхності та ідеологічно мотивованого презирства [1, с. 274].
Ці рядки навернули мене до двох життєвих епізодів майже тридцятирічної давнини, що стосу-

ється дисидентів, згаданих у книзі М. Мариновича. Десь в 1989 або 1990 року Львівське товариство
«Меморіал», членом якого я був, хотіло зібратися у приміщенні Товариства охорони пам’яток архі-
тектури та культури.

В умовах невизначеності та ідеологічної підозрілості до новоутворених громадських організацій
ніхто з керівництва райкому партії та райвиконкому не наважувався дати дозвіл на використання
зали Товариства. Я дозволив. Мене запросили на збори. Хтось із присутніх обурився і сказав, що
секретарю райкому компартії тут узагалі не місце. Учасник зборів, відомий та авторитетний диси-
дент Михайло Горинь відреагував так: «Всі українці не могли сидіти на нарах. Добре, що такі, як Бегей,
опинилися у партійних органах, не стали там Мартинюками1, і завдяки їм ми можемо сьогодні зібратися
в пристійному приміщенні, а не мерзнути на вулиці». Говорив спокійно, виважено, доброзичливо.

Приблизно в той же період до мене в кабінет зайшов Михайло Осадчий — дисидент, політв’язень,
поет, письменник і … колишній інструктор Львівського обкому Компартії України. Він приніс мені
листівку, зняту з дошки оголошень на львівській «клумбі». Пригадую, у ній брудно і зневажливо  пи-
салося про нього і, здається, Василя Стуса. Говорив він емоційно, але толерантно, його обурював на-
клепницький зміст листівки, просив ужити заходів, щоб їх більше не розповсюджували. Хоча до їх
змісту і «розклеювання» я не мав жодного стосунку, але пообіцяв зробити все, що в моїх силах, щоб
вони надалі не з’являлись. Через певний час М. Осадчий зайшов до мене вдруге, подякував за мої ре-
зультативні дії і… подарував самвидавівську книжку віршів Василя Стуса. «Прочитайте, — порадив
він, — і самі переконаєтесь, що Василь, по-перше, геніальний поет, по-друге, що там немає  віршів, за
які його треба було карати, по-третє, може, тепер чи колись зрозумієте, що Василева смерть на совісті
комуністичного режиму». Так я вперше прочитав вірші В.Стуса і погодився з твердженнями Михайла
Осадчого. На жаль, наші стежки більше не перетиналися, і я не встиг йому про це сказати.

Три десятиліття тому і зараз я вдячний двом Михайлам — Гориню і Осадчому за те, що в мені
вони шукали друга, а не ворога, інтуїтивно відчули в мені спільника у справі відновлення української
державності.

Можливо, такого ж спільника в моїй особі бачив і В’ячеслав Чорновіл, з яким я не був знайомий осо-
бисто. Але хтось з оточення В’ячеслава Максимовича переказав мені такий його вислів: «З такими, як
Бегей і Волков (тодішній перший секретар Львівського міськкому Компартії), справу можна мати».
Через певний час той же пан дав мені зрозуміти, що мене можуть включити у списки Народного Руху
України на виборах депутатів до Верховної Ради УРСР, за умови мого публічного і гучного виходу із
Компартії. Але тоді я ще намагався реалізувати своє ж гасло: «Суверенній Україні — суверенну Компар-
тію», наївно вірив у можливість створення української лівиці зразка першої третини ХХ століття, яка б
органічно поєднувала ідеї національного і соціального визволення українців. За це мене прозвали
«львівським Бразаускасом» (прізвище тодішнього першого секретаря ЦК Компартії Литви, який дома-
гався суверенності своєї країни). Тут саме час знову процитувати М.Мариновича: «Мітингові гасла,
чорно-білі вердикти, вигуки «Ганьба» — все це було не для мене. Політичні активісти Дрогобича цього ніяк
не могли зрозуміти, адже з моїм табірним минулим я цілком міг виконувати функції такого собі «дрогобиць-
кого Чорновола» [1, с. 397]. Те, чого уникав пан Маринович, стало моєю стихією у 1988–1991 роках.

У мій реальний, а не віртуальний світ Мирослав Маринович почав входити після повернення із-
за першого кола «колючого дроту» у м. Дрогобичі, коли він уже працював кореспондентом Дрого-
бицької міськрайонної газети «Галицька зоря». Тоді ж за якихось обставин з ним познайомилася
моя сестра Євгенія Задорожна і саме з її уст я вперше почув прізвище «Маринович», те, що ми з ним
народилися в одному с. Комаровичі Добромильського (тепер — Старосамбірського) р-ну Дрого-
бицької (тепер — Львівської ) обл., а також про його правозахисну діяльність, ув’язнення, заслання.
Сестра передала мені й дві праці Мирослава Мариновича (Україна: дорога через пустелю: зб. статей. —
Харків: СП «Фоліо», 1993. —  189 с.; Україна на полях Святого Письма. —  Дрогобич: Видавництво
«Відродження», 1991. — 197 с.) До речі, упорядником, автором передмови і приміток другої збірки
прози, віршів, есе, публіцистики, листів був мій добрий приятель, викладач  Дрогобицького педін-
ституту імені Івана Франка Василь Іванишин. 

Євгенія переказувала мені схвальні відгуки на мою тодішню публіцистику й прихильні земляцькі
вітання від Мирослава Мариновича. Правда, коли ми з ним «очно» познайомилися наприкінці
2015 року у Львові, пан Мирослав не зміг пригадати наведеного в попередньому абзаці. Мене це
дещо здивувало і навіть «зачепило». Але коли я прочитав у «Всесвіті...» чимало його зізнань про
свою забудькуватість значно важливіших, як на мене, епізодів зі свого життя, мені «відчепило». Та
й сам пан Мартинович із цього бідкається: «…Я особисто з юності й дотепер маю дуже слабку пам’ять
на прізвища, дати, обличчя. Вислухаю людину, а через тиждень вже забуваю. Ось чому для мене не ро-
бити записів — це катастрофа» [1, с. 106].

Я шукав зустрічі з Мирославом Мариновичем з наміром запросити його до написання своїх спогадів



про наше рідне село. Під час першої з них пан Мирослав мені не відмовив, але й не пообіцяв. Домовилися
зідзвонитися через певний час, потім знову якось зустрілись. Згодом я зрозумів, що своїми надокучли-
вими проханнями поставив його в досить незручне становище. Це припущення підтверджується пер-
шими же рядками все-таки написаних Мирославом Мариновичем спогадів: «Невесела у мене історія
з моїм рідним селом Комаровичі. Воно — незмінний географічний пункт, який щоразу з’являється у моїх анкетах
і документах. Тут 4 січня 1949 р. я народився. Проте в пам’яті моїй на місці села — суцільна біла пляма. Бо
батьки мої невдовзі після мого народження виїхали з села до Самбора, де батько отримав працю» [4, с. 320].

Але, думаю, вигода від нього була багатостороння. Спогади Мирослава Мариновича і стислий
його життєпис стали оздобою «Історії села Комаровичі». Попри післяопераційні проблеми, пан
Мирослав з дружиною Любою приїхав 14 жовтня 2016 року на свою малу Батьківщину: виступив
на відкритті пам’ятного знака «І мертвим, і живим, і ненародженим Борцям за волю України» у Ко-
маровичах, презентації книги про його історію — у Новоміській середній школі, був відзначений
місцевою владою званням «Почесний громадянин села Комаровичі». Так, окремі умовні «якби»
стали реальністю, завдяки якій мешканці села і околиць побачили й почули «наживо» свого відомого
земляка М. Мариновича, а він через шість чубатих десятиліть знову ступив на землю «села незна-
ного», де вперше побачив барви і почув звуки всесвіту, який з часом обнесли навколо нього колючим
дротом. Перефразую один латинський афоризм — через ці дротяні колючки йому вдалося проби-
тися до зірок. І стартував він до них, що не говори, саме з Комаровичів —  досі «села незнаного»,
а відтепер, як і для мене, сподіваюсь, центру Землі для нього.

***
Будь-яку людину важко вкласти на прокрустове ложе, а тим паче таку неординарну постать, як

Мирослав Маринович. Однак, як говорив Аристотель: «Платон мені друг, але істина дорожча». На
відміну від Аристотеля, я не претендую на істину, а тільки на інший кут бачення окремих історичних
осіб, фактів, дій…

Перше. До полемічних роздумів спонукають уже окремі твердження анотації до книжки, повні-
стю наведеної на початку цього матеріалу. Зокрема, автор вважає, що Українська Гельсінська група
«була перша не підпільна група руху Опору». Таке тлумачення руху опору не зовсім відповідає його
класичній дефініції, згідно з якою під ним розуміється перш за все підпільна збройна боротьба.
Оскільки дисидентським рух таким не був, то, мабуть,слід виробляти нове визначення руху Опору.

До «не підпільних груп», які діяли в СРСР відкрито, можна віднести лише ті організації, які були
легалізовані тодішнім законодавством (компартія, комсомол, профспілка, піонерська, жовтеняцькі
організації, Товариство охорони пам’яток культури і тому подібне…). Усі решта потрапляли під по-
няття «нелегальні», «незаконні», «підпільні». Так, Народний рух України для своєї легалізації зму-
шений був погодитися додати до своєї назви слова «за перебудову», піти на компроміси з ЦК КПУ
у виробленні своїх установчих документів тощо. Інакше він би залишився «підпільною» організа-
цією і відповідними наслідками для його діяльності.

Друге. Мабуть, слід зіставляти в часі застосування поняття «тоталітарний режим». В СРСР, на
мій погляд, він закінчився зі смертю Сталіна і розвінчанням культу його особи на ХХ з’їзді КПРС
у 1956 році. Якщо брати до уваги весь період існування СРСР, то його політичний режим потрапляє
під означення тоталітарно-авторитарного.

За правління М. Хрущова, Л. Брежнєва та їхніх наступників у СРСР на зміну тоталітарному режиму
прийшов авторитарний. Тоталітарний режим, на мій погляд, узагалі унеможливлював дисидентський
рух, за нього повністю нехтуються основні права людини. Один із символів синонімів такого режиму
Й. Сталін ніколи не підписав би Гельсінські документи у 1975 р., як не зробив Л. Брежнєв — керівник
авторитарної держави. У такій державі управління побудоване на формальній законності, на вико-
нанні будь-яких норм права, обмеженні політичних прав і свобод громадян і суспільно-політичних
організацій, суворою регламентацією громадянської, ділової, творчої активності і звуженням повно-
важень представницьких органів. На зовні це подається як демократичний централізм, керована де-
мократія. Якщо особу влаштовують такі формальні, вдавані права і свободи і вона «хитається разом
з генеральною лінією партії», то може відносно спокійно співіснувати з авторитарним режимом. Пана
Мариновича і його однодумців не влаштовувала формально-правова держава, вони прагнули жити
в матеріально-правовій державі, яка підпорядкована праву, що випливає з пріоритетності загально-
визнаних гуманітарних цінностей. Тому вони утворили Українську Гельсінську групу, політично
й юридично оперту на Гельсінські документи, а також частково на філософію громадянської непо-
кори. Тактика такої форми політичної боротьби, розроблена М. Ганді на принципах ненасильства,
характеризується організованим недотриманням певного закону з метою привернути увагу до його
несправедливості, спровокувати владу до застосування крайніх заходів.

Третє. «Пригадую, взявся вичитувати якусь відому статтю Дмитра Донцова, яку Красівський хотів
передрукуватиу журналі («Українські проблеми». — І.Б.), і скоро зрозумів, що вона радикально супер-
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ечить моєму світоглядові. У мене навіть почало стугоніти від внутрішнього дисонансу. Я переглянув
інші рукописи, що готувалися до друку, —  відчуття дисонансу лише підсилилося. І тоді мені стало зро-
зуміло, що працювати у цьому журналі я не зможу» [1, с. 391].

Визнаю свою спантеличеність аж таким неприйняттям теоретичної спадщини Донцова паном Ма-
риновичем. Нагадаю, що Дмитро Донцов, до 1913 року український соціал-демократ, став визнаним ідео-
логом українського націоналізму, культовою особою галицької української патріотичної молоді, яка стала
хребтом Української визвольної організації, Організації українських націоналістів, Української повстансь-
кої армії. Саме ці політично-військові структури продовжили боротьбу за відновлення української дер-
жавності. Переконано стверджую, що ідеї націоналізму були і є основою національно-визвольних змагань
будь-якого народу, у сформованих націй вони в різній пропорції є складовою всіх основних ідеологій
консерватизму, лібералізму, комунізму, соціал-демократії, соціалізму, анархізму, сіонізму.

Вони були вкраплені й у дисидентський правозахисний рух у радянській Україні. В історії сучас-
ної України відбулося три Революції — На граніті, Помаранчева, Гідності, але вони не розв’язали
тих проблем, які до снаги тільки Українській національній революції.

Четверте. Тепер уже мій внутрішній дисонанс посилюється шанобливим цитуванням паном Мари-
новичем Алєксандра Солженіцина, згадками фонду його імені [1, с. 39, 45, 111, 150, 224, 412]. Звичайно,
слід пам’ятати, заслуги цього російського письменника в демонтажі тоталітарної системи в СРСР, але не
варто забувати панмосковських ідей, викладених ним у праці «Як облаштувати Росію», здається, ще
у 1990 р. Тоді вона була опублікована в багатомільйонному спецтиражі «Комсомольской правды». У ній
Солженіцин радив відпустити кілька республік СРСР, але обов’язково зберегти в російській зоні впливу
Україну, Білорусь, Казахстан… Ці ідеї він розвивав і в подальшому, вони лягли в основу путінського ім-
перського проект у «русскій (правильно — московський) світ», воєнної агресії московитів проти України,
загарбання ними українських земель. А. Солженіцин є ще одним підтвердженням крилатого і вічно пра-
вильного вислову: «Російська демократія закінчується там, де починається українське питання».

П’яте. Прочитане у «Всесвіті за колючим дротом…» підводить до висновку, що «точкою опори»
Української Гельсінської групи була теорія природного (невід’ємного) права, а точніше, складова
цієї теорії — концепція прав людини і громадянина, а Загальний акт наради з безпеки і співробіт-
ництва в Європі (Гельсінкі, 1975р.) використовувався нею як міжнародно-правовий інструмент для
досягнення задекларованої мети.

У світову скарбничку теорії природного права вагомий внесок зробили українські мислителі Ста-
ніслав Оріховський-Роксолан, Михайло Козачинський, Пилип Орлик, Михайло Драгоманов, ав-
тори Конституції УНР від 29 квітня 1918 року… У цей ряд можна було б поставити й діяльність УГГ.

Досі у тлумаченні природного права людини є чимало розбіжностей, найперше щодо співвідно-
шення пріоритетності права людини-громадянина, людини-громадянина-суспільства, людини-
громадянина-держави. У Лесі Українки знаходимо таку дефініцію: «Людські права — се ті, які
належать кожній людині окремо, а громадські — ті, що стосуються до цілої громади людей. Запевне,
і ті, і другі дуже тісно сплетені між собою» [5, с. 31].

Правильно. Але в будь-якому з наведених вище ланцюжків бракує ланки «нація», «національні
права», без задоволення яких не можна говорити про забезпечення природних прав і свобод людини
і громадянина, настільки нерозривно вони «сплетені між собою».

«УГГ не ставила питання про зміну державного ладу, а виступала за дотримання тих принципів, які
були схвалені підписом керівника» [1, с. 408]. (Л. Брежнєва 1 серпня 1975р. у Гельсінкі. — І.Б.). Однак
не лише цим пояснюється відсутність акценту на національному праві в діяльності УГГ. Міркую, вона
не хотіла йти на відкриту конфронтацію з російськими дисидентами, «в чиїх очах український рух був
«не чисто демократичний», а «засмічений» національними й націоналістичними вимогами» [1, с. 406]. Як
тут не вигукнути: «Російський дисидент закінчується там, де починається українське питання!».

Для справедливості слід зазначити — про невирішеність українського національного питання
не говорять правозахисники і в сучасній Україні. Мабуть, вони інакше оцінюють стан національних
прав українців, ніж я.
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